Protokół
Nr 6/JS/2018
z 6. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 27 lutego 2018 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) Ewelina Dusza
2) Jakub Bator
Posiedzenie rozpoczęto 27 lutego o godzinie 19.20, a zakończono o godzinie 22.10.
Posiedzeniu przewodniczyła: Julia Sobolewska.
Posiedzenie protokołował: Adam Krzymiński.
Julia Sobolewska otworzyła posiedzenie i zaproponowała następujący porządek obrad:

1.

Informacje o wnioskach przyjętych drogą obiegową;

2.
Informacje od Przewodniczącej,
Pełnomocników Zarządu;

Członków,

Przewodniczących

Komisji,

3.
Uchwała ws. delegowania przedstawiciela do Rektorskiej Komisji ds. oceny
wniosków stypendialnych;
4.
Uchwała ws. delegowania przedstawiciela do Zespołu Rektorskiego ds.
Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na Uniwersytecie
Warszawskim;
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5.

Wnioski finansowe;

6.

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/2349, 2339-2344 oraz 18511853 i 1857/6/JS/2018.

Ad pkt 2
Przewodnicząca Zarządu, Julia Sobolewska, podniosła temat zbliżającego się terminu na
przedstawienie sprawozdania śródrocznego. Zaproponowała skład oraz wzorowania się na
wersji

ubiegłorocznej.

Na zarządzie przeprowadzono

podsumowanie

dotychczas

zrealizowanych zadań oraz zaplanowano dotychczas niezrealizowane. Przewodnicząca
przypomniała, że sprawozdanie powstaje na dzień 7 marca i jest przekazywane Parlamentowi
Studentów oraz Komisji Rewizyjnej maksymalnie 10 marca.
Przewodnicząca poinformowała również o mającym odbyć się 2 marca otwarciu Centrum
Pomocy Psychologicznej. Zwróciła się z prośbą do Zarządu o rozpowszechnienie informacji
o CPP
Przewodnicząca poinformowała o badaniach prowadzonych przez Centrum Ewaluacji, na
które oprócz ankiety składają się badania fokusowe przeprowadzone na trzech kampusach.
Przewodnicząca przypomniała następnie, że następny Konwent Przewodniczących odbywa
się 11 marca - w niedzielę. Oprócz szkolenia z motywowania do pracy w samorządzie,
poruszane będą tematy związane z Ombudsman UW oraz zmianą Regulaminu Samorządu
Studentów UW.
Przewodnicząca zainicjowała dyskusję dotyczącą zmiany Regulaminu przyznawania dotacji
dotyczącą ujęcia II filaru i sposobu oceniania wniosków.
Julia przedstawiła również pomysł, by zorganizować dla studentów UW kurs na wychowawcę
kolonijnego. Zarząd podjął decyzję, że zrealizuje to Komisja Współpracy Wewnętrznej. Jakub
2

Bator, wiceprzewodniczący tej Komisji, po wypowiedzi Julii Sobolewskiej zaproponował
organizację, która może zając się Kursem i zobowiązał się nawiązać kontakt.
Przewodnicząca poinformowała również, że 21 kwietnia będzie odbywał się Dzień Otwarty
na UW podczas którego samorząd tradycyjnie będzie organizował swoje stanowisko we
współpracy z Komisjami UW HERE i Uniwerek.TV. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą
o zaproponowanie wspólnych działań na kolejnym Zarządzie.
Jakub Bator poinformował Zarząd o efektach akcji "Witaj po Feriach". Wiceprzewodniczący
stwierdził, że akcja okazała się sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Oprócz Kampusu Głównego akcja odbywała się na Kampusie Ochota oraz na Wydziale
Zarządzania i w budynku dydaktycznym "Ksawerów". W imieniu Marcina Ciechanowicza
zakomunikował również potrzebę zakupu namiotu lub nowego stanowiska
Julia Sobolewska wraz z Tomaszem Zającem zakomunikowali Zarządowi, że Uniwersytet
Warszawski będzie miejscem odbywania się kolejnego posiedzenia Porozumienia Uczelni
Warszawskich w marcu. Poprosiła jednocześnie o wsparcie jego organizacji. Jakub Bator
zapytał o szczegóły tego przedsięwzięcia.
Jakub Bator poinformował Zarząd o stanie zapisów do Academic League of Games.
Uniwersytet Warszawski będzie reprezentowany w dwóch kategoriach z czterech.
Dodatkowo, opisał przygotowania do Wielkiego Projektu Studentów (WPS), którego to jest
Koordynatorem.
Przewodnicząca we współpracy z Jagodą Białotą poinformowała, że podjęta została decyzja
o wyborze miejsca gdzie odbędzie się kolejny Campus oraz ustalenie formuły współpracy
wewnątrz i zewnątrz-uniwersyteckiej.
Jagoda Białota poinformowała zarząd o tegorocznej edycji Miasteczka Akademickiego, które
będzie miało sportowy charakter. Zostały już podjęte pierwsze działania celem
zorganizowania wydarzenia.
Jakub Bator zadał pytanie odnośnie wdrażania dostępnego dla studentów pakietu MS Office.
Tomasz Zając, który zajmuje się tą sprawą poinformował iż zostały podjęte działania do
udostępnienia tych programów studentom. Napotkano jedynie ograniczenia administracyjnoosobowe, jednak wszystko jest na dobrej drodze do zakończenia prac nad tą sprawą.
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Tomasz Zając poinformował iż podczas akcji „Witaj po feriach” zostały przeprowadzone
szczegółowe ankiety na temat działalności samorządu, na poziomie jednostek jak i całego
Uniwersytetu. Po spłynięciu wszystkich danych do Biura, zostaną one poddane analizie
i przedstawione członkom Zarządu w celu wprowadzenia lepszej polityki w wielu zakresach.
Adam

Krzymiński,

Przewodniczący

Komisji

Prawno-Socjalnej,

poinformował

o przygotowaniach do wyjazdu szkoleniowego dla Komisji Stypendialnych do Chęcin. Razem
z Odwoławczą Komisją Stypendialną dla Studentów wyznaczono datę na 13-15 kwietnia
2018 roku. Podał również informację iż zapisy na wspominane wydarzenie ruszą w kolejnym
tygodniu.
W nawiązaniu do problemów z umieszczaniem dokumentów na stronie internetowej
samorządu Adam Krzymiński podniósł pomysł zrealizowania koncepcji Monitora Samorządu
i zobowiązał się wysłać odpowiednie zapytania ofertowe. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie
decyzja dotycząca realizacji projektu.

Ad pkt 3
Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie delegowania Adama Krzymińskiego do
Rektorskiej Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych co stwierdza uchwała nr
M/22/6/JS/2018.

Ad pkt 4
Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie delegowania Julii Sobolewskiej do Zespołu
Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na
Uniwersytecie Warszawskim, co stwierdza uchwała nr M/23/6/JS/2018.

Ad pkt 5
Zarząd na posiedzeniu wyasygnował wnioskowane środki z I, II i III filaru budżetu
Samorządu, co stwierdzają uchwały ZSS UW: od I-II/III/2345, 2346-2348, 23502355/6/JS/2018.
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Ad pkt 6
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

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 Wolska

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