Protokół
Nr 10/JS/2017
z 10. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 22 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Julia Sobolewska – Przewodnicząca ZSS UW;
2) Adam Krzymiński
3) Jagoda Białota
4) Tomasz Zając
Osoby, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Ewelina Dusza
2) Anna Smaruj
3) Natalia Prymek
Posiedzenie rozpoczęto 22 marca o godzinie 19.15, a zakończono o godzinie 23.15.
Posiedzeniu przewodniczyła: Julia Sobolewska.
Posiedzenie protokołował: Adam Krzymiński.
Julia Sobolewska otworzyła posiedzenie i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Informacja o wnioskach przyjętych drogą obiegową
2. Wnioski finansowe
3. Uchwała ws. konkursu na majówki
4. Informacje od Przewodniczących
5. Wolne wnioski
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
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Ad pkt 1
W terminie pomiędzy 2 a 15 marca 2017 roku Zarząd wyasygnował wnioskowane środki z I/II
filaru budżetu Samorządu, co stwierdzają uchwały ZSS UW: od I-II/1920/10/JS/2017 do III/1933/10/JS/2017 oraz przyznał dofinansowania z III filaru budżetu Samorządu, co
stwierdzają uchwały ZSS UW: III/1926/10/JS/2017, III/1930/10/JS/2017. Zarząd podjął
również uchwały merytoryczne w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu
Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć
sportowych” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (nr
M/30/10/JS/2017) oraz w sprawie wyrażenia opinii odnośnie kandydatów na Rzeczników
Dyscyplinarnych ds. Studenckich i Doktoranckich (nr M/31/10/JS/2017).

Ad pkt 2
22 marca 2017 Zarząd wyasygnował wnioskowane środki z I-II i III filaru budżetu Samorządu,
co stwierdzają uchwały ZSS UW: od I-II/1934/10/JS/2017 do I-II/1953/10/JS/2017 oraz
III/1954/10/JS/2017 i III/1955/10/JS/2017.

Ad pkt 3
Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu ze środków III filaru na
dodatkowe wyjazdy majówkowe dla studentów, co stwierdza uchwała nr M/32/10/JS/2017.

Ad pkt 4
Przewodnicząca, Julia Sobolewska, otworzyła punkt oraz zabrała głos w sprawie Konferencji
ws. Ustawy 2.0 we Wrocławiu oraz Krajowej Konferencji PSRP. Zarząd zdecydował iż to
właśnie Przewodnicząca powinna reprezentować Samorząd we Wrocławiu. Odnośnie
Konferencji PSRP postanowiono w dyskusji o zaproszeniu Marszałka Parlamentu Studentów
UW, swoje uczestnictwo zapowiedziało kilku przewodniczących komisji Zarządu. Następnie
głos zabrał Marcin Ciechanowicz, Przewodniczący Komisji Współpracy Samorządowej, który
przedstawił przygotowania do dnia otwartego na UW. Opisał poszczególne etapy przygotowań
oraz plany promocji samorządu. Następnie głos zabrała Natalia Prymek, Przewodnicząca
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Komisji ds. Wymian Studenckich, która na ostatniej Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji
Biegłości Językowej poruszyła kwestie nieaktualności egzaminów respektowanych przez
władze oraz sesji poprawkowej egzaminów z języków obcych. W dyskusji wśród zebranych
przeważał pogląd aby drugi termin sesji zimowej został otwarty dla wszystkich zdających aby
zwiększyć dostępność egzaminów językowych dla studentów (szczególnie poza sesjami). Po
dyskusji zabrał głos Tomasz Zając, Przewodniczący Komisji Współpracy i Komunikacji
Zewnętrznej, który koordynuje program „Zrób to!”. Przedstawił postępy i po krótce opisał
zgłoszenia, które już wpłynęły. Zachęcił do promowania programu wśród studentów. Następnie
przedstawił również aplikację mobilną „Kujon”, którego twórcy zgłosili się do Samorządu o
wsparcie u władz rektorskich. Ta aplikacja ma być mobilną wersją USOSa ale nasz Uniwersytet
podchodzi sceptycznie do udostępniania wrażliwych danych podmiotom zewnętrznym. Po
przedstawieniu przez twórcę aplikacji jej zasad działania ZSS nie ma wątpliwości do
bezpieczeństwa danych. Zarząd poparł inicjatywę oraz zdecydował o wspieraniu projektu u
władz tak aby wypracować satysfakcjonujące porozumienie – tak aby studenci mogli na
urządzeniach mobilnych w prosty sposób korzystać z USOSa. Na tym punkt zamknięto.

Ad pkt 5
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Posiedzenie zakończono.
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Członkowie Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
1) Tomasz Zając
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