
PROTOKÓŁ 26 sierpnia 2020  

III POSIEDZENIE 
UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW  

Dnia 26 sierpnia 2020 roku, o godzinie 16:00 , na platformie ZOOM odbyło się III Posiedzenie 
Uczelnianego Parlamentu Studentów. Wzięło w nim udział 35 osób, w tym 32 
parlamentarzystów na 39. Nieobecni: Adam Bujanowicz, Janusz Świeczkowski-Feiz, Emilia 
Goździewska, Wojciech Poniewierski, Stanisław Pawlak, Urszula Szumlas, Aleksandra 
Witkowska, Aleksandra Kalbarczyk. 

Przebieg spotkania  

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
Marszałek Piotr Nawrot otwiera spotkanie i proponuje na protokolanta Julitę 
Zembalę. W wyniku głosowania przez aklamację protokolant został wybrany głosem 
na TAK. Marszałek Piotr Nawrot proponuje skład komisji skrutacyjnej: Piotr Nawrot i 
Bartłomiej Woryński. W wyniku głosowania przez aklamację komisja skrutacyjna 
została wybrana głosem na TAK.  

2. Wybór senatora studenckiego (wakat) 

Na stanowisko Senatora studenckiego WUM zgłosił się jeden kandydat – Kamil 
Kondracki. Podczas posiedzenia UPS przedstawił on swoją kandydaturę. Wypowiedź 
zawierała informacje na temat działalności studenta na WUM oraz planowanych 
przedsięwzięć.  

Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie pytań 
kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału kandydata.  

Po ponownym połączeniu się z kandydatem odbyło się głosowanie tajne.  

Wyniki były następujące:  

głosy „tak” - 25  

głosy „nie” - 3  

głosy „wstrzymuję się” – 1 

2 osoby z obecnych nie oddały głosu.  

Kamil Kondracki został wybrany senatorem studenckim. 

16.20 Aleksandra Chwedoruk opuściła spotkanie. 



3. Przedstawienie rezultatu spotkanie ZGSS z Rektorem Elektem 

Zbigniewem Gaciongiem.  

Przewodniczący ZGSS Jakub Olszewski przedstawił rezultat spotkania z Rektorem 
Elektem Zbigniewem Gaciongiem i omówił kwestie tam dyskutowane takie jak powrót 
na zajęcia i praktyki wakacyjne. W obecnej chwili obowiązuje Zarządzenie nr 
167/2020 Rektora WUM z dnia 20.08.2020.  

 

4. Omówienie wykreślenia punktu Regulaminu Samorządu 
Studentów dot. członkostwa w organizacjach. 
 
Przewodniczący ZGSS Jakub Olszewski przedstawił propozycję wykreślenia 
punktów 55, 66 i 73 z Regulaminu Samorządu Studentów WUM z dnia 8 listopada 
2019, które brzmią następująco: 

§55. Członkiem ZGSS nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów 
kontrolnych organizacji społecznych i politycznych.  

§66. Członkiem ZSW nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów 
kontrolnych organizacji społecznych i politycznych.  

§73. Członkiem EDSG nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów 
kontrolnych organizacji społecznych i politycznych.  

Po przedstawieniu propozycji odbyła się dyskusja, w której głos zabrali Marszałek Piotr 
Nawrot i parlamentarzyści Kamil Kondracki i Daria Czeczuk a następnie doszło do 
jawnego głosowania. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem aby zmienić ww. punkty 
potrzeba 2/3 obecnego kworum. 

Wyniki były następujące:  

głosy „tak” - 30  

głosy „nie” - 1  

głosy „wstrzymuję się” – 0  

Uchwała o wykreśleniu paragrafów §55, §66 i §73 REGULAMINU 
SAMORZĄDU STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO z dnia 8 listopada 2019 roku została przyjęta. 
 

5. Dyskusja nad sprawą EDSG. 
 
Przewodniczący ZGSS Jakub Olszewski przedstawił sytuację do której doszło 
podczas wyborów do EDSG.  
Doszło do sytuacji w której: 



• wybory odbyły się poprzez formularz Google - głosujący podawał numer indeksu 
oraz głosował na danego kandydata - prowadziło to do możliwości sprawdzenia na 
jakiego kandydata dana osoba oddała głos. 

• nikt nie weryfikował czy dany numer indeksu należy do danej osoby - brak weryfikacji 
z listami indeksów z dziekanatu - mogło to prowadzić do sytuacji, w której podając 
dowolny numer indeksu można było oddać głos. 

• sprawa nr 3 - Jeden z kandydatów, pomimo że uzyskał 51% głosów - nie został 
zaakceptowany jako zwycięzca przez resztę członków EDSG z powodu niepopartych 
dowodami oskarżeń o rasizm - w związku tym w szeregi EDSG weszła kandydatka, 
która de facto wybory przegrała uzyskując 49% głosów. 

Wobec powyższych SKW stwierdziła nieważność owych wyborów co jest decyzją 
ostateczną, gdyż to właśnie SKW stwierdza ważność wyborów. 

Wybory koordynowane były przez przedstawicielkę SKW z English Division - była 
poinformowana, że w każdej chwili może poprosić o pomoc w ich przeprowadzeniu, 
lecz mimo to się nie stało. 

Z tym oświadczeniem nie zgadzają się jednak przedstawiciele EDSG - podczas 
lipcowego spotkania online (brał w nim udział przewodniczący ZGSS, marszałek, 
przewodnicząca SKW, wiceprzewodnicząca ZGSS oracz członkowie EDSG). 
Próbowano dojść do kompromisu co jednak się nie udało - propozycja powtórzenia 
wyborów została odrzucona. 
 
Zaproszone osoby, czyli członkowie  EDSG: Jannush Nathan, Mike Lee oraz Anna 
Mon, przedstawili swoje argumenty i zdanie na temat obecnej sytuacji.  
 
W dyskusji oprócz ww. osób wziął udział Przewodniczący Jakub Olszewski oraz 
Marszałek Piotr Nawrot, była Przewodnicząca EDSG Elwira Bukowiecka. 
 
17.11 Klaudia Żmijewska opuściła spotkanie. 

17.26 Zuzanna Basińska opuściła spotkanie. 
 
Po wysłuchaniu argumentów członków EDSG ma miejsce tajna dyskusja UPS bez 
obecności EDSG nt. ważności wyborów, a po niej doszło do jawnego głosowania nad 
Uchwałą o poparciu decyzji SKW dotyczącej unieważnienia wyborów do Zarządu 
EDSG przeprowadzonych w lipcu 2020r. 

Wyniki były następujące:  

głosy „tak” - 29  

głosy „nie” - 0 

głosy „wstrzymuję się” – 0  

1 osoba nie oddała głosu. 

17:50 Urszula Szumlas dołączyła do spotkania. 
17:55 Anna Tłomacka opuściła spotkanie. 
 



Uchwała o poparciu decyzji SKW dotyczącej unieważnienia 
wyborów do Zarządu EDSG przeprowadzonych w lipcu 2020r. 
została przyjęta jednomyślnie. 
 

Po przyjęciu Uchwały członkowie EDSG zostali wpuszczeni ponownie na spotkanie 
by zapoznać się ze zdaniem i stanowiskiem UPS. 
 
18.07 Kamil Kondracki opuścił spotkanie. 
18.11 Członkowie EDSG opuścili spotkanie. 
 

6. Wolne wnioski. 
 
Parlamentarzysta Marcin Śmiarowski zaproponował powołanie studenckiego organu 
Komisji Finansów, w której obowiązkach byłyby kwestie budżetowe. 
 
Parlamentarzystka Agata Trzpil wyszła z pytaniem odnośnie Dnia Adaptacyjnego, 
którego sprawa będzie organizowana niebawem. 
 
Parlamentarzystka Daria Czeczuk wyszła z propozycją podjęcia tematu usunięcia 
jednego z punktów z Regulaminu Samorządu Studentów WUM z dnia 8 listopada 
2019. 
 

7. Zamknięcie dyskusji i posiedzenia. 

18:22 Zamknięcie III Posiedzenia Uczelnianego Parlamentu Studentów WUM. 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Julita Zembala 

 


