Protokół
Nr 20/JS/2017
z 20. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 27 września 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
5) Anna Krupa
6) Marcin Ciechanowicz
Osoby, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Ewelina Dusza
2) Anna Smaruj
3) Piotr Włodarczyk
4) Arkadiusz Falkiewicz
5) Natalia Wanago
6) Adam Soliński
Posiedzenie rozpoczęto 27 września o godzinie 18.30, a zakończono o godzinie 22.20.
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. Uchwała ws. planów remontów akademików
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3. Uchwała ws. powołania pełnomocnika ds. Domów Studenta UW
4. Działania Rekrutacyjne
5. Dyskusja nad zmianą organizacji Zarządu
6. Informacje od Przewodniczących Komisji
7. Wnioski finansowe
8. Dyskusja i zmiana Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów UW
9. Dyskusja nad Ustawą 2.0
10. Indeks
11. Wolne wnioski
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.

Ad pkt 1
Od poprzedniego posiedzenia Zarząd wyasygnował wnioskowane środki z I, II i III filaru
budżetu Samorządu, co stwierdzają uchwały ZSS UW: od I-II/III/2102-2129/20/JS/2017.
Zarząd ponadto podjął uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na przedsięwzięcia dla
studentów I roku, opinii do projektu zmian w Zasadach uczestniczenia w zajęciach z
wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim, delegowania przedstawiciela do
komisji kwaterunkowej BON, terminów składania list stypendialnych w BSS, opinii
dotyczącej cen na Stołówce UW, projektu Postanowienia Rektora w sprawie wysokości
dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendia oraz
stawek stypendium socjalnego, co stwierdzają uchwały nr M/45-51/20/JS/2017,

Ad pkt 2
Julia Sobolewska poprosiła o wyrażenie opinii nt. akademików obecnego na spotkaniu
Arkadiusza Falkiewicza, który wyraził pozytywną opinię, jednak wyraził również kilka uwag
zawartych w ostatecznej wersji uchwały.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie planów zadań remontowych w roku 2017 dla
Domów Studenta UW, co stwierdza uchwała nr M/51/20/JS/2017.
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Ad pkt 3
Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
Arkadiuszowi Falkiewiczowi, co stwierdza uchwała nr M/52/20/JS/2017.

Ad pkt 4
Piotr Włodarczyk (Pełnomocnik ds. kontaktów z biznesem), zdał relację z przygotowań do
jesiennej kampanii rekrutacyjnej do komisji samorządu. Opisał postęp działań do projektów:
Dzień Organizacji Studenckich i Eventaryzacja. Poprosił członków Zarządu o pomoc w
przygotowaniu plansz prezentujących działalność Samorządu Studentów UW. Jagoda Białota
wyraziła gotowość w opracowywaniu tekstów znajdujących sie później na planszach. Marcin
Ciechanowicz zapytał o wyznaczenie ostatecznego terminu rekrutacji oraz o przewidywany
sposób przedstawiania działalności poszczególnych komisji, przy uwzględnieniu zmian
organizacyjnych, które mają nastąpić.

Ad pkt 5
Marcin Ciechanowicz wyraził chęć pracy nad nowymi wydarzeniami przypisanymi do
poszczególnych komisji. Praca ta miałaby wpłynąć na sprawne działanie przy nowych
projektach, a przede wszystkim miałaby uregulować ostateczny kształt poszczególnych
komisji.
Tomasz Zając poparł zmiany i tak jak Marcin Ciechanowicz wyraził chęć dalszej współpracy
nad projektami Samorządu.

Ad pkt 6
Przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów, Jagoda Białota, przedstawiła Zarządowi
program tegorocznej edycji akcji Witaj na UW dedykowanej studentom pierwszego roku na
UW. Ponadto, odbyła się krótka dyskusja dotycząca kwestii organizacyjnych paru wydarzeń
w ramach Witaj na UW! #2017.
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Przewodniczący Komisji Współpracy i Komunikacji Zewnętrznej, Tomasz Zając, poruszył
kwestie przygotowywania kalendarza dla studentów, materiałów promocyjnych oraz innych
akcesoriów do promocji.
Przewodnicząca Komisji UW HERE, Natalia Wanago, podziękowała za powołanie na
wiceprzewodniczącego Komisji Adama Solińskiego oraz przedstawiła plany względem
uaktualnienia aplikacji na smartfony. Prace nad aplikacją mają objąć również udostępnienie
jej dla systemów iOS.

Ad pkt 7
27 września 2017 Zarząd wyasygnował wnioskowane środki z I, II i III filaru budżetu
Samorządu, co stwierdzają uchwały ZSS UW: od I-II/III/2030/20/JS/2017 do III/III/2137/20/JS/2017.

Ad pkt 8
Na wniosek Adama Krzymińskiego, Przewodniczącego Komisji Prawnej, Julia Sobolewska
zaproponowała wprowadzenie zmian w obowiązującym obecnie Regulaminie Zarządu
Samorządu Studentów. Wnioskujący uzasadnił potrzebę zmian w tym dokumencie jego
wiekiem (regulamin przetrwał ponad 5 lat bez zmian). W obecnej sytuacji potrzebne jest
dostosowanie regulaminu do specyfiki działalności Samorządu i ujęcie nowych rozwiązań,
które dobrze wpłynęłyby na pracę w Zarządzie. W trakcie dyskusji pojawiły się również
pomysły do m.in. ograniczenia czasowego głosowania obiegowego, możliwość uchwalania
regulaminów dla Komisji Zarządu oraz obowiązku sprawozdania pełnomocników.
Przewodnicząca zaproponowała wpisanie do Regulaminu ZSS UW osoby koordynatora
projektu, który miałby mniejsze kompetencje niż pełnomocnik i zajmował się jednym
projektem. Dodatkowo podniosła temat uprawnienia Przewodniczącego ZSS UW w zakresie
reprezentacji na Forum Uniwersytetów Polskich oraz Porozumieniu Uczelni Warszawskich.
Mimo, że statuty tych organizacji określają uprawnienia Przewodniczącego brak regulacji
wprost w Regulaminie ZSS UW. Adam Krzymiński zaproponował ujednolicenie struktury
komisyjnej oraz poparł propozycje zmian, za wyjątkiem stałego uregulowania delegatury na
FUniPy oraz PUWy. Jako uzasadnienie podaje m.in. hierarchię aktów (w tym porozumień
4

i statutów organizacji), samą ich treść oraz kwestie praktyczne - zamrożenie możliwości
podjęcia innych decyzji przez Zarząd w sytuacji niedyspozycji Przewodniczącego. Zarząd
zamiast tego może delegować osobę nie tylko na każde posiedzenie, ale i na więcej posiedzeń
lub zjazdów. W związku z głosami wskazującymi na podjęcie uchwały, Adam Krzymiński
zgłosił zdanie odrębne do protokołu na podstawie §16 ust 2 Regulaminu Zarządu z uwagi na
jego zdaniem nielegalne przekazanie kompetencji Zarządu Przewodniczącej.
Po krótkiej dyskusji, Przewodnicząca Julia Sobolewska, zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia nowego Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Zarząd podjął stosowną decyzję, co stwierdza uchwała nr M/53/20/JS/2017.

Ad pkt 9
Julia Sobolewska rozpoczęła dyskusję nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, który został przedstawiony podczas Narodowego Kongresu Nauki w dniach 19-20
września 2017 w Krakowie. Zebrani członkowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami,
a Przewodnicząca zachęciła zebranych do włączenia się w zbieranie uwag do ustawy
zarządzonych przez Jego Magnificencje, Rektora UW, prof. Marcina Pałysa.

Ad pkt 10
Adam Krzymiński, poruszył sprawę lokalu znajdującego się w podziemiach budynku
Samorządu, przeznaczonego na lokal dla studentów (pot. INDEKS). Poinformował zebranych
iż, w sierpniu komisja powołana do wyłonienia najmującego zakończyła pomyślnie
procedurę. W nadchodzących dniach umowa powinna zostać podpisana, a najemca ruszyć
z remontem, aby jak najszybciej lokal wrócił na studencką mapę Warszawy.
Przewodniczący Komisji Współpracy Samorządowej zapytał o przewidywany czas
rozpoczęcia działalności w pomieszczeniu po dawnym Indeksie. Przewidywany czas remontu
wynosi ok 3 miesięcy, tak więc na przełomie roku kalendarzowego lokal powinien zacząć
działać.
Ad pkt 11
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Posiedzenie zakończono.

Członek Zarządu
Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Krzymiński

Przewodnicząca
Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Julia Sobolewska

Członkowie Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
1) Jagoda Białota

..........................................................

2) Tomasz Zając

..........................................................

3) Anna Krupa

..........................................................

4) Marcin Ciechanowicz

..........................................................
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