
Protokół z III zebrania Parlamentu Studenckiego UZ 

z dnia 10.01.2018 

1. Przywitanie 

Przewodnicząca PS UZ przywitała zgromadzone osoby. Na zebraniu obecnych było 10 osób wg listy 

obecności.  

 

2. Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia PS UZ z dnia 16.12.2018 r. 

Za przyjęciem poprzedniego sprawozdania przeprowadzono głosowanie: 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

9 0 0 

 

Podczas głosowania jeden z obecnych członków nie był obecny w sali i nie wziął udziału w 

głosowaniu. 

 

3. Przyjęcie planu posiedzenia 

Za przyjęciem planu przeprowadzono głosowanie: 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

9 0 0 

 

Podczas głosowania jeden z obecnych członków nie był obecny w sali i nie wziął udziału w 

głosowaniu. 

 

4. Sprawy organizacyjne i bieżące: 

a. Premiera studencka 

Martyna Konieczna poinformowała, że najbliższa Premiera Studencka, tj. spektakl „Chory z 

urojenia” odbędzie się 19.01.2018 r. W dniu jutrzejszym, tj. 11.01.2018r. ma się pojawić informacja 

naszym profilu na Facebooku.  

 

b. Bachanalia 2018 – goście: Marcin Owsiany, Patrycja Urbaniak; 

Punkt przeniesiony na koniec zebrania.  

 

5. Ustalenie dyżurów PS UZ 

Podczas zebrania została opracowana lista z dogodnymi terminami dyżurów członków PS UZ, która 

zostanie opublikowana na naszym profilu na Facebooku.   

 



 

 

6. Kalendarze Studenckie 

 

Powstał pomysł, aby od przyszłego roku akademickiego wprowadzić specjalne studenckie 

kalendarza zawierające najpotrzebniejsze informacje dotyczące Uczelni i spraw organizacyjnych. 

Przeznaczona kwota na ten cel to 5000 zł.  

Projekt koordynują Martyna Konieczna i Diana Bąbel.  

 

7. Wybory uzupełniające do SKW 

 

SKW ogłosiła nabór wniosków do wyborów uzupełniających. Termin składania upływa 19.01.2018r.  

 

8. Nabór do komisji programowych 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania dotyczących obowiązku przynależności do wybranej 

komisji programowej, podczas tego zebrania przeprowadzono zapisy: 

 

- Komisja Socjalno – Bytowa: Rafał Kozłowski, Beata Mucha, Krzysztof Joks 

- Komisja Regulaminowo – Dydaktyczna: Jędrzej Dragan 

- Komisja ds. Kontaktów Pozauczelnianych: Klaudia Skomoroko, Kamil Klimas 

- Komisja ds. Kół Naukowych: Tetiana Yurkova, Marian Wasilewski 

- Komisja ds. Kultury i Sportu: brak 

9. Wyjazd Forum Uniwersytetów Polskich – 19.01 - 21.01.2018 r. 

PPS UZ wytypowała Tetianę Yurkovą i siebie jako osoby, które wezmą udział w Zjeździe Forum 

Uniwersytetów Polskich w Opolu. Jest to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, na którym zostaną 

wybrane nowe władze.  

Podczas Zjazd odbędzie się Gala Laurów Uniwersyteckich, podczas których mają zostać wręczone 

nagrody działalność Samorządów Studenckich. PS UZ również wytypował swoje propozycje: 

- Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa –Koło Naukowe „Fantastic” z projektem drukarki 3D 

- Uniwersytecka Inicjatywa – Speed Dating 

- Uniwersytecki Projekt – Gala Laur Naukowca 

- Uniwersytecki Ambasador – Marcin Owsiany ze Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Uzeciak” 



 

 

9. Zamówienie materiałów promocyjnych 

 

Zamówienie jest koordynowane przez Sekretarza PS UZ, Beatę Mucha. Należy je złożyć do 

15.01.2018r. Podczas zebrania zostało opracowane zamówienie: 

- długopisy – 500 szt. 

- okulary przeciwsłoneczne – 150 szt. 

- torby papierowe – 300 szt. 

- teczki – 300 szt. 

- torby bawełniane – 200 szt. 

- pinsy – 50 szt. 

- otwieracze do butelek – 300 szt. 

- zestaw ratunkowy ICE – 400 szt.  

 

Należy sprawdzić stan wszystkich roll-upów.  

 

10. Utworzenie „Jadłodzielni” na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; 

 

Punkt został przeniesiony na sam początek zebrania, ponieważ wtedy właśnie pojawili się prof. 

Jarczyk wraz z Przedstawicielką organizacji „Foodsharing Polska”. 

Zostaliśmy poproszeni o formalne wsparcie projektu „Jadłodzielni” u władz Uczelni, a także w 

Biurze Prawnym UZ. Ponadto, zadeklarowaliśmy chęć dofinansowania zakupy lodówki.  

12. Sprawy różne: 

- Nagrody Rektora: do 30.01.2018 r. należy składać wnioski o Nagrodę Rektora.  

- Otwieranie drzwi: Konrad Czech zreperował mechanizm otwierający drzwi; od tej pory można 

wchodzić do biura PS UZ przy użyciu kodu.  

Sekretarz PS UZ oraz Rafał Kozłowski ze względów osobistych opuścili zebranie. Od tego momentu 

protokołowała osoba wyznaczona przez PPS UZ. 

Ad. 4b. Bachanalia 

Marcin Owsiany wraz z Patrycją Urbaniak przedstawili się zgromadzonym członkom PS UZ i po 

krótce wyjaśnili na czym polega organizacja Bachanaliów. Poinformowano również, że w najbliższy 



wtorek (16.01.2018) o godz. 18:00 w klubie Wyspa odbędzię się zebranie Komitetu 

Organizacyjnego. 

       Protokół sporządziła: 

       Sekretarz PS UZ   

       Beata Mucha 


