
 
 

Protokół z V Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2021 – 

 

Data 14.12.2020, 20:00 – Rodzaj posiedzenia: zdalne  

 

Otworzenie obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

(WRS CM) - Jędrzej Dragan. W posiedzeniu wzięło udział 13 z 15 uprawnionych członków.  

 

1. Jędrzej Dragan 

2. Wiktor Tworkowski 

3. Kinga Żmuda 

4. Kacper Łuszczki 

5. Marcin Bundziów 

6. Małgorzata Węclewska 

7. Bartosz Robak 

8. Iga Kolasa 

9. Miłosz Korczak 

10.  Adrian Karacz 

11. Bartłomiej Czyżniewski 

12. Karolina Tarnowska 

13. Agnieszka Dubel 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia. 

 

 



 
 

 

Plan Posiedzenia 
1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

3) Przyjęcie sprawozdania z IV posiedzenia WRS CM.  

4) Raport z prac nad regulaminem WRS CM – Jędrzej Dragan.  

5) Omówienie bieżących spraw Collegium Medicum UZ:  

- Problemy z organizacją zajęć klinicznych. 

- Problemy w sprawie stref studenckich w szpitalu.  

- Akademiki 

6) Temat wznowienia zajęć dydaktycznych.  

7) Wniosek w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczący działań 

na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu – Sekretarz Łuszczki Kacper.   

8) Dyskusja na temat promowania wydarzeń studenckich.  

9) Elektroniczna Karta świąteczna  

10) Wolne wnioski  

11) Zakończenie obrad. 

 

 

Rozpoczęcie Posiedzenia o 20:06 
 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

Za przyjęciem planu posiedzenia było: 13 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało się: 0 

osób.  

 

3) Przyjęcie sprawozdania z IV posiedzenia WRS CM.  

Za przyjęciem planu posiedzenia było: 13 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało się: 0 

osób.  

 

4) Raport z prac nad regulaminem WRS CM – Jędrzej Dragan.  



 
 

Udało się go całkowicie przepchnąć i aktualnie czeka na podpis rektora. Najpewniej na 

następnym spotkaniu odbędą się wybory do Komisji, gdzie osoby, które chciałyby się 

zgłosić do danej Komisji to powinny się wcześniej zgłosić do Jędrzeja, a następnie jeśli 

będą chciały, to się zaprezentują podczas spotkania.  

 

5) Omówienie bieżących spraw Collegium Medicum UZ:  

 

- Problemy z organizacją zajęć klinicznych. 

 

- Problemy w sprawie stref studenckich w szpitalu.  

 

Jędrzej zaproponował pani Kanclerz i pani Dziekan, by szafki z A2 i z Monte Cassino 

zostały przewiezione do szpitala. Pani Kanclerz i Dziekan zgodziły się z tym 

rozwiązaniem. Prowadzący przedstawił również pomysł utworzenia dodatkowej strefy 

studenckiej. Rada ustaliła, że jest to dobry pomysł, lecz pomysł zostanie to 

przedstawiony profesorowi Zaniewowi. Prowadzący zaproponował również spotkanie 

z dyrektorem szpitala, lecz rada zdecydowała, że lepiej skontaktować się z profesorem 

Zaniewem.  

 

- Akademiki 

Prowadzący poinformował Radę, że SBM będzie w połowie zwalniany dla studentów 

 i spytał się, czy istnieją problemy studentów w dostaniu się do akademików. Rada 

stwierdziła, że nie słyszała od nikogo o takim problemie, za to zauważyła, że opłaty za 

akademiki się zwiększyły. Prowadzący poinformował, że zwiększenie cen było do 

przewidzenia i niestety nie możemy z tym nic zrobić, a także poinformował, że nastąpią 

wielkie remonty akademików, więc można się spodziewać, że jakość mieszkania się 

zwiększy, ale za to przez okres remontu mogą zacząć pojawiać się problemy  

z dostaniem się do akademików.  

 

6) Temat wznowienia zajęć dydaktycznych.  

II rok lekarskiego:  



 
 

III rok lekarskiego: 2 grupy kliniczne miały 3 dni zajęć z propedeutyki interny w Nowej 

Soli, a reszta grup rozpocznie je po nowym roku. Od 4 stycznia rozpoczną się natomiast 

zajęcia z pediatrii.  

IV rok lekarskiego: 4 rok wrócił na psychiatrię, połowicznie na ginekologię, na 

reumatologię i na ortopedię. Dopóki w Sulechowie szpital pozostanie jednoimienny, to 

4 rok nie wróci na więcej zajęć.  

V rok lekarskiego: 5 rok wrócił częściowo na neurologię, onkologię i rehabilitację.  

VI rok lekarskiego: większość zajęć w normie, oprócz paliatywnej i medycyny 

ratunkowej.  

 

7) Wniosek w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczący działań 

na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu – Sekretarz Łuszczki Kacper.   

Sekretarz przedstawił apel stworzony w ramach akcji lekarze dla klimatu, który został 

stworzony w celu walki ze zmianą klimatu, który ma także ogromny wpływ na zdrowie 

publiczne w Polsce. Sekretarz zaproponował, aby Rada Medyków się podpisała pod 

tym apelem.  

Za podpisaniem apelu było: 13 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało się: 0 osób.  

Apel zostanie więc podpisany przez Radę jako „Wydziałowa Rada Studentów 

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego”.  

  

8) Dyskusja na temat promowania wydarzeń studenckich.  

Prowadzący przedstawił informację, że Uniwersytet Zielonogórski wydaje Newsletter 

„Tygodnik elektroniczny” i spytał się, czy według Rady dobrze by było informować 

studentów o nadchodzących wydarzeniach studenckich poprzez ten newsletter. Rada 

Medyków stwierdziła, że ten newsletter jest zbyt nieznany, by opłacało się tam wrzucać 

informacje. Zaproponowano rozwiązanie, by raz w tygodniu wrzucać informację na 

fanpage rady, który by przedstawiał jakie akcje studenckie wydarzą się w 

nadchodzącym tygodniu.  

 

9) Elektroniczna Karta świąteczna  



 
 

Prowadzący zapytał się o to, co Rada myśli na temat stworzenia kartek świątecznych i 

wysłaniu ich do rektora, dziekana itd. Rada zaakceptowała ten pomysł.  

 

10) Wolne wnioski  

Adrian Karacz przedstawił Radzie wniosek, by Rada zawalczyła o jakiekolwiek 

przywileje dla Rady np. darmowe miejsca parkingowe; by zachęcić więcej osób do 

działania w i z samorządem. Prowadzący poinformował, że od stycznia 2021 roku 

działanie w Radzie i w IFMSA będzie się liczyło do nagrody rektora. Miłosz Korczak 

spytał się, czy nagroda rektora zostanie powiększona, ponieważ nie zmieniała się ona 

przez wiele lat, pomimo zachodzącej inflacji. Prowadzący obiecał, że poruszy ten temat 

w trakcie następnych spotkań z Parlamentem.  

 

Adrian Karacz spytał się, czy wolontariusze dostaną rekompensatę za pracę w trakcie 

pandemii. Prowadzący poinformował, że ze strony uczelni i szpitala nie, jednak 

półoficjalnie pani marszałek przewiduje jednorazową zapomogę/stypendium zależną od 

liczby przepracowanych godzin, na co planuje przeznaczyć 350 tysięcy zł i czeka to na 

akceptację przez sejmik.  

 

11) Zakończenie obrad. 

 

 

Obrady zakończyły się o godzinie 21:35 

Protokół sporządził Kacper Łuszczki 

 


