Protokół
Nr 11/JS/2018
z 11. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 11 kwietnia 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 Wolska;
6) Marcin Ciechanowicz.
Osoby, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów
UW:
1) Ewelina Dusza;
2) Adam Soliński;
3) Magdalena Ciesielska.
Posiedzenie rozpoczęto 11 kwietnia o godzinie 19.30, a zakończono o godzinie 23.40.
Posiedzeniu przewodniczyła: Julia Sobolewska.
Posiedzenie protokołował: Adam Krzymiński.
Julia Sobolewska otworzyła posiedzenie i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Informacje o uchwałach przyjętych drogą obiegową;
2. Informacje od Przewodniczącej, członków Zarządu, przewodniczących komisji
Zarządu oraz pełnomocników Zarządu;
3. Wnioski finansowe;
4. Regionalia;
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5. Uchwała ws. uzupełnienia członków Komisji Zarządu ds. przygotowania założeń dot.
koncepcji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim;
6. Juwenalia;
7. Szkolenia WZZJK;
8. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
Ad pkt 1
Zarząd od ostatniego posiedzenia, w trybie obiegowym, przyjął uchwały w sprawie opinii dot.
przekazania środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów na remont
obiektu hotelowego „Sokrates“, co stwierdza uchwała M/32/10/JS/2018.

Ad pkt 2
Przewodnicząca Sobolewska poinformowała zebranych o złożeniu rezygnacji przez Natalię
Wanago, dotychczasową przewodniczącą Komisji Zarządu UW Here. Od dnia dzisiejszego
jej obowiązki przejmuje powołany Adam Soliński, dotychczasowy przewodniczący UW
Here.
Od niedawna na naszym Uniwersytecie działa Kinga Jaźwińska, Koordynator ds.
artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca zrelacjonowała spotkanie
z Panią Kingą oraz możliwe obopólne świadczenia promocyjne.
Przewodnicząca przedstawiła prośbę ZSP o połączenie stoisk w trakcie Dnia Otwartego UW.
Zarząd jednogłośnie stwierdził, że specyfika ZSP jest na tyle odmienna od działalności
Samorządu, że jest to działanie bezcelowe i wyróżniające tylko jedną z wielu działających na
terenie UW organizacji.
W związku z prośbą o spotkanie przedstawicieli samorządu studentów z Białorusi Zarząd
zdecydował iż powyższym zadaniem zajmie się Anna Wolska i będzie ona odpowiedzialna za
zorganizowanie jak i będzie reprezentowała Samorząd na tym spotkaniu.
W

związku

z

planowanymi

już

działaniami

dotyczącymi

rekrutacji

studentów

Przewodnicząca podniosła temat Poradnika dla Pierwszaka i zwróciła się z prośbą do Anny
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Wolskiej o przesłanie drogą elektroniczną wstępnego briefu, tak, by rozpocząć działania nad
powstaniem edycji 2018.
W dniach 19-22 kwietnia odbywa się Krajowa Konferencja PSRP. Zarząd podjął decyzję
o osobach, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu i będą to: Julia Sobolewska, Jagoda
Białota, Ewelina Dusza, Jakub Bator, Tomasz Zając, Marcin Ciechanowicz, Anna Wolska
oraz Adam Krzymiński.
Jagoda Białota poruszyła następnie temat organizacji wydarzeń przez Samorząd Studentów
UW oraz ich promocji. Członkowie Zarządu oraz przewodniczący komisji Zarządu
zastanawiali się, w jaki sposób można w lepszy sposób promować wydarzenia organizowane
przez Samorząd. Przedyskutowano także kwestię organizacji wydarzeń celem ich ewaluacji.
Poruszona została kwestia promocji i funkcjonowania samorządowych kanałów social media.
Członkowie zarządu, jaki i przewodniczący komisji Zarządu rozmawiali na temat polepszenia
funkcjonowania mediów społecznościach Samorządu Studentów UW.
Jagoda Białota i Jakub Bator zrelacjonowali zarządowi warsztaty ze studentami z University
of Northampton gdzie grupa studentów z UW wzięli udział w warsztatach dotyczących
samorządności i wyzwań przed jakimi stoją samorządy studenckie na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Uniwersytecie w Northampton. Podczas 4 godzinnego spotkania studenci
z obydwu uczelni wymieniali doświadczenia związane z pracą na rzecz społeczności
akademickiej swoich uniwersytetów. Główną osią spotkania była dyskusja na temat działań
na rzecz studentów oraz warsztaty mające na celu zaproponowanie rozwiązań opisanych
przez uczestników problemów. Jagoda Białota oraz Jakub Bator mają nadzieje na więcej
podobnych inicjatyw i liczą na dalszy kontakt z Samorządem Studentów Univesrsity of
Northampton.
Jakub Bator, jako Pełnomocnik Porozumienia Uczelni Warszawskich ds. Projektu
Międzyuczelnianego, poinformował członków Zarządu o postępach i zmianach przy
organizacji Wielkiego Pikniku Studentów. Ze znaczących zmian należy wyróżnić lokalizację
oraz głównego partnera wydarzenia.
Jakub Bator poruszył również temat systemu Cerber i istniejących w nim błędach. Zaznaczył,
że sprawnie działający system jest niezbędny do sprawnego działania całego Samorządu
Studentów. Przewodnicząca komisji finansowej Ewelina Dusza wytłumaczyła, że system
dalej jest udoskonalany i wszelkie błędy są naprawiane tak aby system działał bez zarzutu.
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Bardzo dziękuje za przesyłanie do niej wszelkich sugestii, dzięki temu szybciej zbieramy
informacje o występujących błędach.
Przewodnicząca Komisji Finansowej zaproponowała nowe rozwiązanie na III filarowy
konkurs dla Samorządów i Rad Mieszkańców. Podstawowa propozycja dotyczyła konkursu
na wyposażenie miejsc dla studentów, Przewodnicząca postanowiła rozszerzyć to o tzw.
"samorządówki", aby samorządy, które brały udział w konkursie w zeszłym roku miały
możliwość wykończenia podjętych prac, a nowe samorządy na wzięcie udziału w nowym
konkursie i podjęcie prac związanych z wyposażeniem swojego biura. Konkurs wraz
z rozliczeniem jest przewidziany od czerwca do 15ego października. Niedługo zostanie
ogłoszony przez opublikowanie uchwały Zarządu.
Marcin Ciechanowicz przedstawił pierwsze wydarzenia skierowane bezpośrednio do
studentów. Wspomniał, że mają one angażować społeczność akademicką i nawiązywać do
najnowszych trendów spędzania czasu wolnego. Pierwsze wydarzenia to turniej w kręgle,
wyjście do wrotkarni oraz spotkanie studenckie w plenerze. Dodatkowo wspomniana została
strefa kibica, która nawiązuje do zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. W niej
studenci będą mieli możliwość obejrzeć wybrane mecze mistrzostw z udziałem reprezentacji
Polski.
Przewodniczący Komisji Współpracy Wewnętrznej zaproponował wydarzenie nawiązujące
do plenerowych wydarzeń odbywających się nad Wisłą. W jego opinii to nie tylko zintegruje
społeczność akademicką, ale również będzie świetną odpowiedzią na potrzeby studentów.
Marcin Ciechanowicz przedstawił również proponowane działania, jakie mają odbyć się
w strefie Samorządu Studenckiego podczas Dnia Otwartego UW. Zaznaczył również, że
zostały wyznaczone odpowiednie osoby, do koordynacji poszczególnych działań.
Magdalena Ciesielska, Redaktor Naczelna studenckiej telewizji Uniwerek.TV opowiedziała
o przygotowaniach do IV edycji Konferencji, której uczestnikami są przedstawiciele mediów
akademickich z całej Polski. Frekwencja w nadchodzącej edycji przekroczyła przewidywania
organizatorów i wszystkie miejsca zostały już zajęte. Jako prelegentów nasza studencka
telewizja zaprosiła wielu dziennikarzy, ludzi ze świata mediów i inne autorytety.
Organizatorzy oprócz warsztatów i paneli zorganizowali wycieczki do Dzień Dobry TVN,
Telewizji SUPERSTACJA, Redakcji Polityka, Polskiego Radia oraz na nagrania programu
„Skandalisci” w Polsat News.
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Uniwerek.TV w związku z szybkim rozwojem potrzebuje nowego sprzętu komputerowego
oraz innego używanego przy np. nagraniach. Najstarszy sprzęt ma już ponad 7 lat i jest od
początku powstawania tej inicjatywy. Ta potrzeba wynika z wyeksploatowania posiadanego
sprzętu jak i ciągłego rozwoju telewizji. Redaktor Naczelna U.TV zwróci się do Pani Rektor
o dotację na zakup, przede wszystkim, komputerów, ponieważ to one wymagają najpilniejszej
interwencji i wymiany, a bez sprawnego sprzętu działanie studenckiej telewizji jest
niemożliwe.

Przewodnicząca poinformowała również że zbliża się finał Konkursu Stage4You, który
promuje młode zespoły i wspiera ich rozwój. Odbędzie się on 28 kwietnia w Proximie.
Główną nagrodą dla zwycięzcy jest występ na Juwenaliach Uniwersytetu Warszawskiego,
Tomasz Zając przedstawił również postęp prac nad uzyskaniem darmowego dostępu do
Pakietu Microsoft Office dla studentów UW. Podsumował iż kontakt z jednostkami UW jest
ciężki, ale w najbliższym czasie wystosuje oficjalne pismo o jak najszybsze zakończenie tego
postępowania.
Następnie poinformował Zarząd o trwających pracach nad nową identyfikacją wizualną
Samorządu, przedstawił wstępne projekty lecz nie uzyskały one aprobaty zebranych na
posiedzeniu. Dalsze prace będą się toczyły w najbliższych tygodniach i jej efekty będą
poddawane pod ocenę członków Zarządu.
Przewodniczący Krzymiński przedstawił również sprawozdanie na temat organizacji wyjazdu
szkoleniowego dla Komisji Stypendialnych – Chęciny 2018, który ma się odbyć w najbliższy
weekend, 13 – 15 kwietnia. W obecnym momencie są wypełnione wszystkie miejsca oraz
wszelkie działania zostały już zamknięte. Razem z OKSSem pracuje jeszcze jedynie nad
szkoleniami i warsztatami, w których będą uczestniczyli członkowie Komisji Stypendialnych.
Adam Krzymiński poruszył również temat reorganizacji budynku Samorządu, co zwiększyło
by produktywność organów Samorządu oraz pozwoli lepiej wykorzystać przekazaną nam
powierzchnię. Zebrani przychylili się do pomysłu jednak zaznaczyli, że jest to działanie
odległe i wymaga poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów. Przewodnicząca
Sobolewska wskazała również, że należy pamiętać o wiążących Samorząd umowach na
wynajem powierzchni.
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Ad pkt 3
Zarząd na posiedzeniu wyasygnował wnioskowane środki z I filaru budżetu Samorządu, co
stwierdzają uchwały ZSS UW: od I/II/III /2399-2409/11/JS/2018.

Ad pkt 4
Jakub Bator omówił wszystkie złożone wnioski i zaproponował głosowanie w formie
obiegowej ze względu na konieczne korekty we wnioskach. Członkowie Zarządu stwierdzili,
że będzie to dobre rozwiązanie gdyż będą mieli więcej czasu na szczegółowe zapoznanie się
z wnioskami i wprowadzonymi do nich zmianami.

Ad pkt 5
Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania dodatkowych członków Komisji Zarządu ds.
przygotowania założeń dot. koncepcji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w związku
z uzupełnieniem przez zainteresowanych, którzy złożyli swoje aplikacje w terminie,
wymaganych dokumentów, co stwierdza uchwała nr M/33/11/JS/2018.

Ad pkt 6
Tomasz Zając z Julią Sobolewską poinformowali o postępach w organizacji Juwenaliów.
Tomasz Zając poinformował Zarząd o podziale obowiązków między osoby zaangażowane
w organizacje tego przedsięwzięcia.

Ad pkt 7
W dniach 16-17 kwietnia odbywają się szkolenia WZZJK, do których zostali zaproszeni
przedstawiciele samorządu. Za pomocą social mediów zbierane były opinie studentów
dotyczące procesu obrony, współpracy z promotorem oraz samego przebiegu egzaminu
dyplomowego. Przewodnicząca zobligowała się do przygotowania prezentacji, którą
przedstawi Jakub Bator, reprezentujący studentów w UZZJK.
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Jakub Bator na wniosek Przewodniczącej Julii Sobolewskiej wyraził zgodę na
reprezentowanie studentów podczas Warsztatów UZZJK w dniach 16-17.04. Zobowiązał się
omówić wyniki ankiet dotyczących prac dyplomowych i kontaktów z promotorami oraz
zrelacjonować to spotkanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad pkt 8
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Członek ZSS UW

Zarządu Samorządu Studentów
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4) Marcin Ciechanowicz

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

7

