Protokół
Nr 21/JS/2017
z 21. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 12 października 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
Osoby, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Anna Urbańska
2) Anna Smaruj
3) Piotr Włodarczyk
Posiedzenie rozpoczęto 12 października o godzinie 18.30, a zakończono o godzinie 20.20.
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. Informacje od Przewodniczących Komisji i Pełnomocników
3. Juwenalia
4. Uchwała ws. powołania Komisji Zarządu
5. Uchwała ws. delegowania do zespołu użytkowników
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6. Indeks - informacje
7. 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/2138-2139/21/JS/2017.
Zarząd ponadto podjął uchwały w sprawie: delegowania przedstawicieli do Zespołu
użytkowników dla inwestycji 2.1.1. „Rozbudowa osiedla akademickiego Kampus Służewiec”,
co stwierdza uchwała nr M/54/21/JS/2017.

Ad pkt 2
Przewodnicząca poinformowała o planowanym zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich, który
ma odbyć się w dniach 27-29.10.2017 w Bydgoszczy. Zarząd zgodnie uznał, że Tomasz Zając
będzie tam odpowiednim przedstawicielem. Julia Sobolewska zarządzeniem delegowała
Tomasza Zająca.
Przewodnicząca zreferowała spotkanie w sprawie aplikacji mobilnej USOS, która obecnie jest
w trakcie testów, a ma m. in. umożliwić studentom sprawniejsze sprawdzanie ocen oraz
kontaktowanie się z prowadzącymi. Julia poprosiła obecnych o zastanowienie się nad treściami,
jakie powinny znajdować się w tej aplikacji.
Przewodnicząca ZSS UW zaproponowała dyskusję dotyczącą formuły sprawozdania. Po
ustaleniu propozycji opierającej się na przyjętym przed początkiem kadencji programie
ustalono termin oddania wstępnych części do sprawozdania na 29.10.2017.
Przewodniczący Marcin Ciechanowicz zaproponował terminy Konwentu Przewodniczących.
Ostatecznie Konwent odbędzie się 29.10.2017 r. w sali Inkubatora Uniwersytetu
Warszawskiego. Został podniesiony temat dodatkowych, zewnętrznych szkoleń - właśnie
podczas tego konwentu odbędzie się szkolenie dotyczące praw autorskich w pracy
samorządowej.
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Jagoda Białota poinformowała Zarząd o możliwości objęcia patronatem spektakl "Boxality"
Augustina Egurroli oraz przedstawiła ofertę współpracy przygotowaną przez Egurrola Dance
Studio względem Samorządu Studentów UW.
Zarząd pozytywnie odniósł się do prośby i zdecydował się objąć wydarzenie swoim
patronatem. Została podniesiona kwestia promocji spektaklu ze strony Samorządu Studentów
UW oraz udziału Uniwerek.TV w przedsięwzięciu.
Tomasz Zając poruszył kwestię nadchodzącego posiedzenia Porozumienia Uczelni
Warszawskich oraz spraw, na które ZSS UW powinien położyć nacisk podczas posiedzenia.

Ad pkt 3
Podjęto temat lineupu jUWenaliów 2018. Rozpoczęła się dyskusja dotycząca środków
przeznaczonych na przedsięwzięcie, potencjalnych kanałów promocji oraz kwestii
organizacyjnych. Podjęto decyzję o spotkaniu z przedstawicielami fundacji Universitatis
Varsoviesis w celu ustalenia warunków współpracy przy projekcie.

Ad pkt 4
Zarząd podjął uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu i powołania nowych Komisji, co
stwierdza uchwała nr M/55/21/JS/2017.

Ad pkt 5
Zarząd podjął uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli do Zespołu użytkowników dla
inwestycji 3.2.1. oraz przebudowy Pałacu Kazimierzowskiego, co stwierdza uchwała nr
M/56/21/JS/2017.

Ad pkt 6
Adam Krzymiński, jako osoba odpowiadająca za przeprowadzenie konkursu i wyłonienie
najemcy na lokal na klub studencki Indeks, poinformował Zarząd o podpisaniu umowy
z nowym

partnerem

Samorządu

i

przekazaniu

w

najbliższym

czasie

lokalu.
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Najprawdopodobniej po remoncie klub wróci na studencką mapę Warszawy na przełomie
grudnia i stycznia.

Ad pkt 7
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Posiedzenie zakończono.

Członek Zarządu
Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Krzymiński

Przewodnicząca
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Julia Sobolewska
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