PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW
dnia 21 kwietnia 2015r., godz. 18:30
Kolegium MISH UW, ul. Dobra 72, Warszawa
Do punktu 1 – Otwarcie zebrania przez wnioskodawcę
Walne Zgromadzenie Studentów Kolegium MISH UW otworzyła Monika Helak – przewodnicząca
Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW, wnioskodawca zebrania.
Do punktu 2 – Wybór przewodniczącego zebrania
Wnioskodawca zebrania poprosiła o zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego zebrania. Wobec
braku kandydatur z sali, zaproponowała siebie. W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania
została wybrana Monika Helak.
Do punktu 3 – Wybór protokolanta zebrania
Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatur na protokolanta zebrania. Jakub
Sawicki zgłosił kandydaturę Tomasza Grzyba. W wyniku głosowania protokolantem zebrania
wybrano Tomasza Grzyba.
Do punktu 4 – Przedstawienie proponowanego porządku obrad
Przewodnicząca zebrania przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez wnioskodawcę;
2. Wybór przewodniczącego zebrania;
3. Wybór protokolanta zebrania;
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad;
5. Przyjęcie porządku zebrania;
6. Przedstawienie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium;
7. Głosowanie na kandydatów z pkt 8.;
8. Przedstawienie kandydatów ubiegających się o stanowisko członka Komisji Rewizyjnej;
9. Głosowanie na kandydatów z pkt 9.;
10.Wolne wnioski;
11.Zamknięcie zebrania.
Do punktu 5 – Przyjęcie porządku zebrania
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku zebrania.
Głos zabrał Przemysław Mroczkowski, wskazując na nieścisłości w punkcie 6 i 8, dotyczące
literówek w numerach punktów, do których się odnoszą (w punkcie 7 zmiana z 8 na 6, w punkcie 9
zmiana z 9 na 8). Zmiana została przyjęta w formie autopoprawki. Wobec braku innych propozycji,
porządek zebrania został poddany pod głosowanie i przyjęty.
Do punktu 6 - Przedstawienie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu i Rady
Kolegium
Przewodnicząca zebrania przekazała głos kandydatowi w wyborach uzupełniających do Zarządu
Samorządu Studentów Kolegium MISH UW – Jakubowi Sawickiemu.
Jakub Sawicki krótko zaprezentował się i przedstawił swój program działalności jako członka ZSS

MISH UW.
Kandydatowi zadano z sali kilka pytań dotyczących jego programu.
Monika Helak przekazała głos kandydatowi w wyborach uzupełniających do Rady Kolegium MISH
– Ryszardowi Jamce.
Ryszard Jamka krótko zaprezentował się i przedstawił swój program jako członka Rady Kolegium
(m.in. podniesienie prestiżu studiów w Kolegium MISH, badanie losów absolwentów Kolegium).
Kandydatowi zadano z sali kilka pytań dotyczących jego programu oraz postaw, jakie będzie
przyjmował w czasie podejmowania przez Radę Kolegium ważnych dla Studentów decyzji.
Do punktu 7 – Głosowanie na kandydatów z pkt. 6
Uczestnicy Zgromadzenia udali się na korytarz w celu wzięcia udziału w wyborach
uzupełniających do Zarządu Samorządu Studentów i Rady Kolegium MISH UW.
Do punktu 8 – Przedstawienie kandydatów ubiegających się o stanowisko członka Komisji
Rewizyjnej
Przewodnicząca zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
podkreślając, że obsadzone zostaną trzy stanowiska. Z sali padły kandydatury: Artura Kuli, Macieja
Bednarskiego i Przemysława Mroczkowskiego. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca poprosiła kandydatów o przedstawianie swoich kandydatur w kolejności
zgłaszania i przekazała głos Arturowi Kuli.
Artur Kula krótko zaprezentował swoją kandydaturę. W swojej mowie zaakcentował swoją
pozytywną opinię na temat działań obecnego składu Zarządu, krytykując poprzednią
Przewodniczącą i jej działania. Podkreślił swoje dotychczasowe zaangażowanie w działalność
sekcji. Jako dodatkową zaletę wymienił swoje doświadczenie w pracę Komisji Rewizyjnej
European Youth Parliament. Położył nacisk na wagę sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
Po udzieleniu odpowiedzi przez kandydata na pytania z sali Monika Helak przekazała głos
Maciejowi Bednarskiemu.
Maciej Bednarski krótko zaprezentował swoją kandydaturę. Podkreślił swoje zaangażowanie w
wielu sekcjach Samorządu oraz dotychczasowe działanie w postaci aktywności w dyskusji na forum
grupy MISH UW 24.11.2011. Jako hasła swojej działalności w Komisji Rewizyjnej wymienił:
legitymizację, transparencję i motywację.
Po udzieleniu odpowiedzi przez kandydata na pytania z sali Monika Helak przekazała głos
Przemysławowi Mroczkowskiemu.
Przemysław Mroczkowski krótko zaprezentował swoją kandydaturę, Podkreślił swoje
zaangażowanie w ruch harcerski oraz działalność kontrolną drużynowego jako członek Rady
Drużyny. Przemysław wyraził pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i jego
przewodniczącej. Zaakcentował także, że jego dotychczasowy brak doświadczenia w działaniu w
strukturach Samorządu może przynieść korzyści; określił się jako osoba bezstronna i tak samo
działająca w Komisji Rewizyjnej.
Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi przez kandydata na pytania z sali Monika Helak
zamknęła dyskusję i zaproponowała przejście do głosowania.
W tym momencie swoją kandydaturę, po usilnej sugestii Jakuba Sawickiego, zgłosił Marcin Kozak.
Przewodnicząca udzieliła mu głosu w celu przedstawienia swojej kandydatury.
Marcin Kozak krótko zaprezentował swoją kandydaturę. Podkreślił, że jego działalność w Komisji
Rewizyjnej będzie miała charakter dynamiczny.
Po udzieleniu odpowiedzi przez kandydata na pytania z sali Monika Helak ostatecznie zamknęła
dyskusję i zaproponowała przejście do głosowania.

Do punktu 9 – Głosowanie na kandydatów z pkt. 8
Przewodnicząca poinformowała Zgromadzenie o konieczności wyboru Komisji Skrutacyjnej i
poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Z sali padły kandydatury Mateusza Wiśniewskiego, Andrzeja
Frączystego i Urszuli Żurawskiej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na udział w pracach Komisji.
W wyniku głosowania Zgromadzenie przyjęło skład Komisji Skrutacyjnej.
Komisja wyłoniła ze swojego grona przewodniczącego – został nim Mateusz Wiśniewski.
Rafał Smoleń rozdał karty do głosowania i zebrani przystąpili do głosowania. Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej zebrał karty i udał się wraz z pozostałymi członkami Komisji Skrutacyjnej do
innego pomieszczenia w celu ustalenia wyniku wyborów na stanowisko członka Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania („niestety muszę ogłosić
wyniki” - oryg.): oddano 16 głosów, wszystkie były ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali
następującą liczbę głosów:
• Przemysław Mroczkowski – 8 głosów;
• Marcin Kozak – 3 głosy;
• Artur Kula – 3 głosy;
• Maciej Bednarski – 2 głosy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że w skład Komisji Rewizyjnej zostali
wybrani: Przemysław Mroczkowski, Marcin Kozak i Artur Kula.
Członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do innego pomieszczenia w celu podziału między siebie
funkcji, co następuje:
• Artur Kula – przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
• Przemysław Mroczkowski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
• Marcin Kozak – sekretarz Komisji Rewizyjnej.
Do punktu 10 – Wolne wnioski
Przewodnicząca zgromadzenia zreferowała stan prac nad projektem nowelizacji Regulaminu
Studiów w Uniwersytecie Warszawskim. Podkreśliła negatywny stosunek Parlamentu Studentów
UW do proponowanych przez władze rektorskie zmian (dokładniejsze informacje na temat można
znaleźć na stronie Samorządu Studentów Kolegium MISH UW).
Przewodnicząca poprosiła przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o stworzenie protokołu
wyborczego wyborów do Komisji Rewizyjnej, a przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
stworzenie protokołu wyboru Przewodniczącego tejże Komisji.
Głos zabrał Przemysław Mroczkowski. W swojej wypowiedzi poruszył sprawę nierównego dostępu
studentów Kolegium MISH do bibliotek jednostek sfederowanych w tymże Kolegium.
Zaproponował poruszenie tej sprawy na wyższym szczeblu, na co przewodnicząca Helak wyraziła
zgodę.
Do punktu 11 – Zamknięcie zebrania
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie o
godzinie 20:35.
Na tym protokół zakończono.

