Protokół
Nr 14/JS/2018
z 14. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów UW
z dnia 23 maja 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) Jakub Bator;
6) Marcin Ciechanowicz.
Osoby, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu Zarządu Samorządu Studentów
UW:
1) Ewelina Dusza.
Posiedzenie rozpoczęto 23 maja o godzinie 20.55, a zakończono o godzinie 22.45.
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. Wnioski finansowe
3. Informacje od Przewodniczącej, Przewodniczących Komisji Zarządu
4. Uchwała ws. opinii dot. komunikatu w sprawie składania przez studentów wniosków
o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania
w domach studenta na rok akademicki 2018/2019
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5. Uchwała ws. ogłoszenia konkursu na miejsca dla studentów UW oraz na uzupełnienie
wyposażenia pokoi samorządów jednostkowych
6. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
Ad pkt 1
Zarząd od ostatniego posiedzenia, w trybie obiegowym, wyasygnował wnioskowane środki
z III filaru budżetu Samorządu, co stwierdzają uchwały ZSS UW: III/2463/14/JS/2018.

Ad pkt 2
Zarząd na posiedzeniu wyasygnował wnioskowane środki z I, II i III filaru budżetu Samorządu,
co stwierdzają uchwały ZSS UW: I/II/III /2464-2483/14/JS/2018.

Ad pkt 3
Przewodnicząca poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Senatu UW został przyjęty
Regulamin Samorządu Studentów, który będzie obowiązywał od 1 października. Co za tym
idzie kadencja ZSS UW kończy się 31.12.2018 roku.
Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu z najemcą lokalu INDEKS, który zwrócił się
z prośbą

o

obniżenie

czynszu

argumentując

to

brakiem

odpowiedniego

zwrotu

zainwestowanych w przedsięwzięcie środków oraz brakiem wpływów w zakładanej wysokości.
ZSS wyraził zrozumienie i przychylnie odniósł się do czasowego uwzględnienia obniżenia
czynszu.
Przewodnicząca w związku z przyjęciem RSS poinformowała, że ZSS UW będzie
odpowiedzialny za organizację następnego wyjazdu szkoleniowego. Podniosła propozycję
nazwania tego tradycyjnego wydarzenia, co ułatwi jego promocję.
Jakub Bator poparł pomysł zmiany nazwy wyjazdu szkoleniowego na bardziej
charakterystyczny.
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Jagoda Białota poruszyła temat strony internetowej ogólnouniwersyteckiego wyjazdu
szkoleniowo-integracyjnego dla pierwszego roku, Campus UW. Zarząd po przedyskutowaniu
tej kwestii, stwierdził, że najtrafniejszym wyborem będzie zamieszczenie informacji
o tegorocznej edycji Campusu w dedykowanej zakładce na stronie Samorządu Studentów UW.
Jagoda Białota poinformowała Zarząd o trwających pracach nad ulotkami i innymi materiałami
promocyjnymi na wrześniowy wyjazd.
Jakub Bator poinformował Zarząd o postępach w poszukiwaniach wykwalifikowanych
instruktorów, którzy poprowadzą kurs na wychowawcę kolonijnego. Kurs będzie weekendowy.
Jakub Bator przekaże Zarządowi więcej szczegółów do końca tygodnia aby rozpocząć
organizacje szkolenia.
Przewodniczący Komisji Współpracy Wewnętrznej, Marcin Ciechanowicz, wyraził zgodę
i chęć aby po raz kolejny zostać koordynatorem akcji UWAS organizowanej przez Forum
Uniwersytetów Polskich, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.
Odniósł się on również do problemów przy organizacji akcji w zeszłym roku i poinformował
Zarząd iż w roku obecnym akcja przebiegnie znacznie sprawniej.

Ad pkt 4
Zarząd podjął uchwałę w sprawie opinii dot. komunikatu w sprawie składania przez studentów
wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania
w domach studenta na rok akademicki 2018/2019, co stwierdza uchwała nr M/39/14/JS/2018.

Ad pkt 5
Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na miejsca dla studentów UW oraz na
uzupełnienie wyposażenia pokoi samorządów jednostkowych, co stwierdza uchwała nr
M/40/14/JS/2018.

Ad pkt 6
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Członek ZSS UW
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