Protokół
Nr 6/JS/2017

z 6. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 18 stycznia 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Julia Sobolewska – Przewodnicząca ZSS UW;
2) Tomasz Zając
3) Jagoda Białota
4) Marcin Ciechanowicz
5) Adam Krzymiński
6) Anna Krupa – dołączyła o godzinie 19.20
Osoby, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów UW:
1) Natalia Prymek
2) Piotr Włodarczyk
3) Ewelina Dusza – dołączyła 19.00
4) Anna Smaruj
5) Anna Urbańska
Posiedzenie rozpoczęto 18 stycznia o godzinie 18.40, a zakończono o godzinie 20.55.
Posiedzeniu przewodniczyła: Julia Sobolewska.
Posiedzenie protokołował: Adam Krzymiński.
Julia Sobolewska otworzyła posiedzenie i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Informacja o przyjętych wnioskach w trybie obiegowym
2. Wnioski finansowe
3. Sytuacja bieżąca budynku ZSS UW
4. Omówienie nowej strony internetowej organów Samorządu
5. JUWenalia – dyskusja c.d.
6. Warszawskie Dni Informatyki – prezentacja
7. Uniwersytet Otwarty – dyskusja
8. Uchwała ws. delegowania kandydatów do UKW
9. Uchwała ws. zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2017/2018
10. Uchwała ws. opinii do projektu zarządzenia Rektora UW w sprawie zajęć wychowania
fizycznego
11. Wolne wnioski
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.

Ad pkt 1
16 stycznia 2017 Zarząd wyasygnował w trybie obiegowym wnioskowane środki z I-II i III
filaru budżetu Samorządu, co stwierdza uchwały ZSS UW: III/1849/6/JS/2017,
III/1850/6/JS/2017 oraz I-II/1848/6/JS/2017.
Ad pkt 2
18 stycznia 2017 Zarząd wyasygnował wnioskowane środki z I-II i III filaru budżetu
Samorządu, co stwierdza uchwały ZSS UW: III/1851/6/JS/2017, III/1852/6/JS/2017 oraz III/1853/6/JS/2017, I-II/1857/6/JS/2017, I-II/1858/6/JS/2017.
Ad pkt 3
Przewodnicząca, Julia Sobolewska, zabrała głos w sprawie ostatnich wydarzeń w budynku
Zarządzanym przez ZSS UW. W związku z atakiem w Sali 200 Zarząd powinien podjąć kroki
zmierzające do wykluczenia takich działań w przyszłości. Członkowie Zarządu przyjęli ten głos
z aprobatą zaznaczając iż trzeba dobrze rozplanować przyszłe działania aby przy jak
najmniejszym nakładzie finansowym przyniosły zamierzony skutek – zapewnienie
bezpieczeństwa w budynku ZSS. Na tym dyskusje zakończono.
Ad pkt 4
Przewodnicząca, Julia Sobolewska, przedstawiła członkom Zarządu obecną sytuacje przy
tworzeniu nowych stron dla organów Samorządu. Strona Komisji Wyborczej oraz Parlamentu
Studentów jest w ostatniej fazie tj. konsultacji i poprawek. Strona Samorządu (prowadzona
przez Zarząd) również trafiła do konsultacji, ale jest w mniej zaawansowanym stadium ze
względu na znacznie większe rozbudowanie i potrzebę umieszczenia większej ilości
dokumentów informacji. Przewodnicząca zaznaczyła, że liczy na jak najszybsze zakończenie
tych działań.
Ad pkt 5
Zarząd podjął dalszą dyskusję o zatwierdzeniu artystów na 3 dni JUWenaliów, którzy ze
względu na ograniczanie wydatków przez Samorząd muszą być bardzo wnikliwie ocenieni
i sprawdzeni pod względem spójności z tegorocznym line-upem i oceną popularności.
Ad pkt 6
Na posiedzeniu Zarządu ….. , jeden z organizatorów, zaprezentował Warszawskie Dni
Informatyki. W swojej prezentacji przedstawił czym są WDI, jaką mają rangę na arenie
ogólnopolskiej, środkowo-europejskiej i światowej. Prezentacja zawierała również dane
techniczne o udziale studentów z konkretnych jednostek naukowych. Po prezentacji poprosił o
wsparcie tego projektu ze względu na cykliczny charakter, dużą rozpoznawalność w
środowisku, dobry wpływ i duże zainteresowanie ze strony studentów, w tym studentów UW.
Ad pkt 7
Julia Sobolewska poruszyła temat współpracy z Uniwersytetem Otwartym. Wyraziła chęć na
zacieśnienie współpracy oraz zaprezentowała nasze wspólne działania w zakresie edukacji nie
tylko studenckiej.

Ad pkt 8
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Uczelnianej Komisji
Wyborczej, co stwierdza uchwała nr M/15/6/JS/2017.
Ad pkt 9
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji roku akademickiego
2017/2018 proponując jednocześnie poprawki, co stwierdza uchwała nr M/16/6/JS/2017.
Ad pkt 10
Zarząd podjął uchwałę w sprawie opinii do projektu zarządzenia Rektora UW w sprawie zajęć
wychowania fizycznego proponując jednocześnie poprawki, co stwierdza uchwała nr
M/17/6/JS/2017.
Ad pkt 11
Przewodniczący Komisji Współpracy i Komunikacji Zewnętrznej, Tomasz Zając,
zaproponował nowy projekt, który miałby być wprowadzony w różnych akcjach m.in. Buw dla
sów itp. Produkcja różnych gadżetów m.in. ściereczek do telefonów, ma wspomóc studentów
w okresie sesji i po nim oraz rozpracować aktywne działania studentów.

Posiedzenie zakończono.
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