
Protokół   

IV POSIEDZENIA 
UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW  

Dnia 12 listopada 2020 roku, o godzinie 19:00, na platformie ZOOM odbyło się̨ IV 
posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów. Wzięło w nim udział 40 osób. 
Nieobecni: Wojciech Poniewierski i Klaudia Żmijewska. 

Przebieg spotkania  

1.Rozpoczęcie posiedzenia. 

Marszałek Piotr Nawrot otwiera spotkanie i proponuje na protokolanta Bartosza 
Rutka. W wyniku głosowania przez aklamację protokolant został wybrany. 

Marszałek proponuje do komisji skrutacyjnej Julitę Zembalę i Elwirę Bukowiecką .W 
wyniku głosowania przez aklamację komisja skrutacyjna została wybrana.  

2. Omówienie wyboru Przewodniczącego SKW. 
 
W wyniku rezygnacji obecnej przewodniczącej SKW Wiktorii Różanowskiej, zostaną 
zorganizowane wybory, a także wybory uzupełniające do składu Studenckiej Komisji 
Wyborczej. 

3. Informacja Przewodniczącego ZGSS oraz Przewodniczących 
ZSW nt. bieżącej sytuacji związanej z odwołaniem zajęć 

kontaktowych. 

Przewodniczący ZGSS Jakub Olszewski przedstawił informacje o stanie 
epidemiologicznym na uczelni i sytuacji z zajęciami kontaktowymi. Zostały poruszane 
następujące problemy: 

- wykorzystany limitu 20% zajęć zdalnych w ciągu roku (w kontekście zajęć 
klinicznych) 

- po spotkaniu z rektorem zostanie wprowadzone w życie nowe zarządzenie Rektora 
umożliwiające powrót do zajęć kontaktowych (szczegóły w nowo opublikowanym 
zarządzeniu wchodzącym w życie w dniu 16.11.2020) 

Dyskusja o problemie w sprawie zajęć kontaktowych w semestrze letnim.  

W dyskusji zabrali głos następujący parlamentarzyści: Agata Trzpil, Marcin 
Śmiarowski, Julita Zembala, Bartosz Rutka. 



Przedstawiciele wydziałów którzy przedstawili aktualna sytuacje na swoich 
kierunkach: Bartłomiej Woryński, Ola Chwedoruk, Hania Dąbrowska, Elwira 
Bukowiecka, Daria Czeczuk oraz Piotr Nawrot. 

4. Stanowisko UPS w sprawie wyroku TK. 
 
Wnioskodawcą tego tematu był Janusz Świeczkowski-Feiz, który następnie 
przedstawił temat.  
 
Marszałek zgłasza wniosek o utajnienie głosowania w sprawie zajęcia stanowiska 
UPS w sprawie wyroku TK sygn.Akt K 1/120 
 
W wyniku głosowanie wniosek został odrzucony: przeciw głosowało 24 osoby, za 8 
osób, wstrzymały się 4 osoby. 
 
Marszałek zgłasza wniosek o głosowania w sprawie zajęcia stanowiska UPS w 
sprawie wyroku TK sygn.Akt K 1/120 
 
W wyniku głosowanie wniosek został przyjęty: za głosowało 32 osoby, 2 osoby 
wstrzymała się od głosu, brak głosów przeciwko. 
 

5. Powstanie Komisji Informacji i Promocji UPS. 
 
Marszałek proponuję założenie strony UPSu na facebooku w celu przybliżenia 
organizacji wszystkim studentom. 
 
W dyskusji na te temat wzięli udział następujący parlamentarzyści: Hania 
Dąbrowska, Kinga Zaremba, Agata Andrzejczyk, Barbara Daszczuk, Agata Trzpil. 
 

6. Powstanie Komisji ds. organizacji „Społeczność WUM dla 
WOŚP”. 
 
Marszałek przedstawił pomysł na ponowną organizacje licytacji dla WOŚP jak rok 
temu. 
 
W dyskusji na te temat wzięli udział następujący parlamentarzyści: Hania 
Dąbrowska, Daria Czeczuk,  

 
Do pomocy się zgłosili: Agata Trzpil, Elwira Bukowiecka, Ola Witkowska, Daria 
Czeczuk. 

 
7. Omówienie propozycji zmiany Regulaminu SS - §23, §54,§64. 
 
Wnioskodawcą jest Daria Czeczuk, która następnie przedstawi pomysły na zmiany w 
nim. Zmiany zostaną zredagowane i przedstawione na następnym posiedzeniu.  
 

8. Wolne wnioski. 
 



Wniosek od Elwiry Bukowieckiej o samorząd ED i o wyborach. Prośba o 
wystosowanie wniosku UPSu o sytuacji prawnej w zaistniałej sprawie. 
 
Wniosek od Jakuba Olszewskiego na temat remontu Domu Medyka. 
Przewodniczący ZGSS Jakub Olszewski przedstawił informacje bieżące na ww. 
temat. 
 
Wniosek Piotra Nawrota oparty na pomyśle profesora Jacka Malejczyka o 
poszerzenie biblioteki na Chałubińskiego o kącik dla studentów. 

 
9. Zamknięcie dyskusji i posiedzenia. 

21:10 Marszałek Piotr Nawrot zamyka IV Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu 
Studentów WUM. 

Protokół sporządził: 

Bartosz Rutka 

 


