
 

 

 

Poznań, dnia 16 listopada 2016 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 1/2016/2017 

z I posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

16 listopada 2016 r. 

 

 

Dnia 16 listopada 2016 r. w Collegium Chemicum odbyło się I posiedzenie Prezydium 

Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu 

wzięło udział czterech członków Prezydium: Mikołaj Krużyński – jako przewodniczący, 

Tomasz Sowada, Krystian Florkowski oraz Piotr Chmielewski, a także członek Komisji 

Rewizyjnej – Mateusz Bardziński, marszałek Sejmiku Piotr Krzyżański i wicemarszałek 

Agnieszka Bojarczuk, a omawiane były poniższe punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Mikołaj Krużyński dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Wybór wiceprzewodniczącego  

Przewodniczący Mikołaj Krużyński zaproponował Tomasza Sowadę na 

Wiceprzewodniczącego Prezydium Sejmiku. Wobec braku innych propozycji 

przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Tomasza Sowady na 

wiceprzewodniczącego. Głosowano przez wpisanie na karcie do głosowania: „za”, 

„przeciw” lub wstrzymuję się. 

Tomasz Sowada został wybrany na przewodniczącego uzyskując 4 głosy „za” przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”. 

3. Wybór sekretarza 

Przewodniczący Mikołaj Krużyński zaproponował Krystiana Florkowskiego na 

Sekretarza Prezydium Sejmiku. Wobec braku innych propozycji przewodniczący 

zarządził głosowanie w sprawie wyboru Krystiana Florkowskiego na sekretarza. 



 

Głosowano przez wpisanie na karcie do głosowania: „za”, „przeciw” lub wstrzymuję 

się. 

Krystian Florkowski został wybrany na przewodniczącego uzyskując 4 głosy „za” 

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”. 

Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza potwierdzony jest Uchwałą nr 2/16_17 

4. Omówienie podziału obowiązków członków prezydium. 

Członkowie prezydium ustalili ogólny podział obowiązków, który jest następujący: 

Mikołaj Krużyński – koordynacja prac prezydium i reprezentowanie Samorządu na 

zewnątrz; 

Jakub Hoppe – obsługa strony internetowej, profilu Facebook i poczty; 

Tomasz Sowada – kwestie finansowe; 

Krystian Florkowski – przygotowywanie protokołów, uchwał i pozostałej 

dokumentacji pracy prezydium; 

Piotr Chmielewski – kwestie związane ze stypendiami i pomocą materialną. 

5. Uchwała ws. Zaakceptowania podziału środków Funduszu Pomocy 

Materialnej pomiędzy studentów a doktorantów 

Mikołaj Krużyński przedstawił wypracowane drogą negocjacji z przedstawicielami 

Studentów warunki podziału środków Funduszu Pomocy Materialnej i zarządził 

głosowanie nad ich przyjęciem. 

Głosowano przez podniesienie ręki: „za”, „przeciw” lub wstrzymuję się. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 4 „za” przy braku „przeciw” i 

„wstrzymuję się”. 

Podjęte postanowienia zawarte są w Uchwale nr 3/16_17. 

6. Szkolenie dla członków Samorządu. 

Członkowie prezydium omówili kwestie związane z organizacją szkolenia dla 

członków samorządu (terminy i miejsce szkolenia, propozycje prelegentów i 

tematów, kosztorys). Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia został 

Tomasz Sowada 

 

 

 



 

7. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium 

Protokół sporządził: K. Florkowski 

Sekretarz  Prezydium 


