Protokół
Nr 2/2016
z 2. Walnego Zebranie Studentów Kolegium MISH UW z dnia 17 maja 2016
Walne Zebranie rozpoczęto 17 maja o godzinie 18:30, a zakończono o godzinie 21:00.
Posiedzeniu przewodniczył: Konrad Rydel.
Posiedzenie protokołował: Bartosz Cheda.
Ryszard Jamka otworzył zgromadzenie i zaproponował niżej przedstawiony 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. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności ZSS;
7. Sprawozdanie z działalności posła Ryszarda Jamki w PS UW;
8. Sprawozdanie z działalności przedstawicieli MISHu w Kolegium Elektorów;
9. Dyskusja nad nowelizacją Zasad Studiowania;
10. Przedstawienie kandydatur do jednostkowej komisji wyborczej;
11. Głosowanie nad kandydaturami do jednostkowej komisji wyborczej;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ad pkt 2
1. Na przewodniczącego zebrania wybrano Konrada Rydla.
Ad pkt 3
1. Na protokolanta zebrania wybrano Bartosza Chedę.
Ad pkt 4 i 5
1. Wyżej przedstawiony porządek obrad został przyjęty.
Ad pkt 6
1. Ryszard Jamka (Przewodniczący ZSS) podkreślił, że WZS to najlepsza forma
spotkania wszystkich studentów. Wyraża wielką chęć sprawozdania się przed
zebranymi. Stwierdza, że praca bieżącego ZSS przebiega bez zarzutu i bez konfliktów
wewnętrznych. Podkreśla walory wprowadzonego w życie podziału obowiązków
(wybór wiceprzewodniczącego), jednocześnie zalecając implementację tego
rozwiązania następnym Zarządom. Omawiając dalej kwestie Zarządu, wspomina o tym,
kto ma uprawnienia finansowe w ZSS (Ryszard Jamka, Konrad Rydel, Joanna Ucińska) i
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jak to mu pozwala na aktywną działalność w Parlamencie Studentów oraz w Radzie
Kolegium, odciążając go w sprawach finansowych. Następnie opowiedział o trzech
posiedzeniach ZSS, które odbyły się od początku kadencji do dnia sporządzenia
niniejszego protokołu. Zapowiedział kolejne posiedzenie, które ma odbyć się po sesji
letniej i ma być poświęcone wyjazdowi do Poronina. Wymienił sukcesy kadencji, które
są związane bezpośrednio z jego działalnością, czyli dobry Regulamin Kolegium MISH,
nowe prostudenckie Zasady Studiowania i skrzynka na podania. Pokój samorządowy
pozostaje na etapie negocjacji. W związku z tym wyraził się krytycznie o pominięciu
jego osoby w raporcie cząstkowym Komisji Rewizyjnej, gdzie nie została jego
działalność w żaden sposób omówiona. Odniósł się także do nieprawidłowości, które
jego zdaniem pojawiły się w protokole Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Przemysław Mroczkowski, wdaje się w dyskusję ad vocem. Krótko
potem do dyskusji włączają się: Konrad Rydel, Marcin Kozak, Joanna Ucińska,
Stanisław Zakroczymski i Kacper Van Wallendael. Dyskusja nabiera tempa i przeciąga
się. Ryszard Jamka informuje studentów o zasadach korzystania ze skrzynki na
podania oraz opowiada o wspólnym stanowisku Dyrekcji KMISH i ZSS w sprawie
rozporządzenia MNiSW dot. studiów jednolitych magisterskich.
2. Joanna Ucińska (Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych) rozpoczęła przemówienie od
skomentowania punktu w raporcie KR, który dotyczy rzekomo rozmytego podziału
kompetencji pomiędzy Sekcją KZ a Sekcją Promocji. Wytłumaczyła zgromadzonym
zasadę tegoż podziału. Następnie Joanna Ucińska przypomniała pokrótce zakres
swoich obowiązków oraz wymieniła zadania, jakie udało się jej wykonać. Jako
pierwszą sprawę wybrała wykonaną ulotką promocyjną, która okazała się być
estetycznym sukcesem. Podziękowała Elżbiecie Kuśnierz, Aleksandrze Wójtowicz i
Filipowi Peringerowi za nieocenioną pomoc w tym przedsięwzięciu. Następnie
omówiła Dzień Otwarty współorganizowany z Marcinem Kozakiem. Promocja MISHu
okazała się skuteczna, mimo że mishowe krówki nie miały wzięcia. Wspomniane
zostały inne osoby pomagające w wydarzaniu: Elżbieta Kuśnierz, Filip Peringer, Helena
Teleżyńska. Opowiedziała także o kontaktach z innymi MISHami w Polsce. Jak się
okazuje, niektóre działają jako peryferyjne jednostki zbierające niewielką społeczność
pozbawioną własnego samorządu, co utrudnia kontakt. Joanna Ucińska kończy
przemówienie zapowiedzią przyszłych działań. Koncentruje się przede wszystkim na
najbliższym Poroninie.
3. Marcin Kozak (Sekcja Informacji) omówił najpierw realizację podstawowych zadań,
czyli pieczę nad grupą mish24, zarządzanie skrzynką mailową czy fanpage’m
Samorządu oraz pisanie newsletterów do studentów. Zaznaczył, iż wbrew pozorom
skrzynka mailowa wymaga dużo pracy, albowiem przychodzą na nią bardzo
skomplikowane zapytania dotyczące studiów. Omówił także metody urozmaicania
grupy mish24 i fanpage’a za pomocą obrazków okolicznościowych odwołujących się
do istoty życia w tym Kolegium. Przechodząc do zadań dodatkowych, wspomniał o
swojej roli w Dniu Otwartym czy Szlachetnej Paczce. Pokazał prezentację oraz
materiały, które to przygotował dla akcji „MISH w szkołach”. Następnie zaprezentował
efekty pracy nad głównym punktem swoich obietnic wyborczych, czyli kompleksowym
odświeżeniem strony internetowej Samorządu. Zaznaczył, że nowa wersja starczy na
parę lat z punktu widzenia technicznego oraz estetycznego. Omówił jej nowe
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funkcjonalności (np. możliwość integracji wydarzeń ze strony z Kalendarzem Google)
oraz nowy układ zakładek (np. dodaną zakładkę „Akty prawne”). Zwrócił uwagę, że
praktycznie żaden samorząd poza Kolegium MISH nie ma swojej witryny internetowej,
a nawet jeśli, zazwyczaj są to dość proste, niezbyt ładne i rzadko aktualizowane strony.
Pokusił się o stwierdzenie, że strona samorządu jest aktualnie ładniejsza od strony
całego Kolegium. Zaznaczył jednak, że wciąż trzeba nieco prac wykończeniowych.
Marcin Kozak sprawozdanie z działań zakończył kwestią przyszłych działań:
poroninowymi koszulkami oraz projektem MISHowego Monopoly (jeśli znajdą się
fundusze).
Justyna Białobrzeska (Sekcja Naukowa) omówiła swoją Sekcję za pośrednictwem
głosu Marcina Kozaka. Zaprezentowane zostały informacje dotyczące wydarzeń
zorganizowanych przez Sekcję w tym roku akademickim – konkurs na pracę roczną,
udana próba implementacji Michała Terebeckiego do Rady Konsultacyjnej, spotkanie z
Przemysławem Pazikiem oraz spotkanie z laureatami Diamentowego Grantu. W
planach jest reaktywacja dawnego pisma naukowo-artystycznego studentów
Kolegium.
Helena Teleżyńska (Sekcja Kultury) opowiedziała o zorganizowanych
wydarzeniach: wyjście na „Juliusza Cezara”, spotkanie o sucharach, SHLAM MISH-owy
(slam poetycki). Podkreśla spore przekroczenie oczekiwanej frekwencji podczas
SHLAM-u. Zarekomendowała przeprowadzenie drugiej edycji tego wydarzenia. Helena
Teleżyńska zapowiedziała wyjście na „Możliwość wyspy” w maju, natomiast brak
zaplanowanych wydarzeń w czerwcu uzasadniła sesją letnią. Helena Teleżyńska
zaznacza, że kultura jest ważna, a Sekcja Kultury też.
Michał Pawłowski (Sekcja Promocji) wskazał na dwa główne kierunki działań Sekcji
- MISH w szkołach oraz listy do olimpijczyków. „MISH w szkołach” – 14 odwiedzonych
szkół, w tym 7 poza Warszawą. Michał Pawłowski wskazał na szczególną potrzebę
promowania MISH-u poza stolicą, gdyż na prowincji wiedza na temat MISH-u jest
bardzo mała. Michał Pawłowski, pomimo sukcesu akcji, pokusił się o autokrytycyzm i
stwierdził, że w przyszłym roku akcja „MISH w szkołach” powinna się zacząć wcześniej
(listopad, grudzień), a to, co teraz było pierwszą fazą promocji, potem powinno być
drugą (styczeń-kwiecień). Ryszard Jamka wtrąca się i określa wynik Michała
Pawłowskiego mianem „bezprecedensowego”, podkreślając, że po raz pierwszy ta
akcja okazała się takim sukcesem (od paru lat uczestników akcji było niewielu). Michał
Pawłowski następnie opowiedział o wprowadzeniu pomysłu listów do laureatów
olimpiad, które wysyłane są celem osobistego zaproszenia największych naukowych
tuzów na MISH. Tym razem Marcin Kozak wtrącił się, mówiąc, że listy też są projektem,
który czekał parę lat na ucieleśnienie. Michał Pawłowski wspomniał także o podjętych
przez siebie próbach przekonania władz uniwersyteckich do umieszczenia banera
promujące studia międzyobszarowe na stronie internetowej Uniwersytetu
Warszawskiego, które to zakończyły się niepowodzeniem.
Konrad Rydel (Sekcja Organizacji i Integracji) opisał swoją działalność i plany na
przyszłość z naciskiem na Szlachetną Paczkę i wyjaśnieniem wątpliwości, które
dotyczą Komisji Rewizyjnej i jej raportu. Ponadto krótko przybliżył uczestnikom
zgromadzenia sprawy organizacji spotkania świątecznego, wyjazdu do Lublina,
wyjazdu do Pragi, wyjścia na łyżwy. Przyszłe działania Sekcji będą skupiać się na
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Poroninie 2016 oraz integracji studentów przybyłych na jesień 2016 roku.
Wspomniane zostały także Otrzęsiny.
Zmiany w porządku obrad
Monika Helak prosi o zamianę kolejności porządku obrad ze względu na
konieczność
wcześniejszego
opuszczenia
posiedzenia.
Prośba
zostaje
zaakceptowana.
Ad pkt 9
Monika Helak (Rada Kolegium) przemówiła w sprawie zmiany Zasad Studiowania.
Zaprezentowała pozytywne zmiany, takie jak np. ograniczenie godzinowe modułów
koniecznych do zrealizowania w trakcie danego etapu studiów. Przedstawiła założenia
nowego, obligatoryjnego przedmiotu dedykowanego dla studentów pierwszego roku.
Podkreśliła wielki sukces negocjacji jej oraz Ryszarda Jamki w sprawie wprowadzenia do ZS
wiążącej opinii opiekunów lat i niewiążącej opinii koordynatorów obszarowych w postaci
ankiet ewaluacyjnych, sporządzanych na wniosek ZSS. Przedstawiła projekt dot. zarządzenia
Dyrektora KMISH w sprawie ekwiwalentów za semiotykę logiczną.
Ad pkt 7 i 8
Ryszard Jamka (Poseł Parlamentu Studentów) opowiedział o swojej działalności
poselskiej, w ramach której reprezentował Kolegium MISH w Parlamencie Studentów.
Opowiedział o wyjeździe integracyjnym do Spały oraz o udanych wyborach podczas
pierwszego posiedzenia Parlamentu Studentów. Wymienił sukcesy wyborcze Moniki Helak,
Rafała Smolenia, Kacpra van Wallandaela oraz innych MISHowców jako skuteczne
umishawianie struktur centralnych Samorządu. Podkreślił, że momentem zwrotnym jego
działalności w PS były wybory do Kolegium Elektorów, podczas których udało mu się
wprowadzić pokaźną liczbę MISHowców oraz członków Uniwersytetu Zaangażowanego (15
osób) do Kolegium, co zostało okupione wzmocnieniem innych stronnictw w Parlamencie. Nie
spodziewał się, że negocjacje w sprawie wyborów Rektora zostaną negocjacjami z jednym z
kandydatów. Opowiedział o rozmowach z JM Rektorem Marcinem Pałysem. Na koniec
uzasadnił konieczność powołania MISH-owej Komisji Wyborczej, stwierdzając, że nie należy
oddawać spraw MISH-u w ręce osób spoza niego.
Ad pkt 10
1. Zgłoszenie kandydatów do jednostkowej Komisji Wyborczej. Marcin Kozak zgłasza
kandydaturę Elżbiety Kuśnierz. Marta Gospodarczyk zgłasza kandydaturę Pawła
Zalewskiego. Marcin Kozak zgłasza kandydaturę Pameli Młynarczyk. Michał
Pawłowski zgłasza kandydaturę Natalii Woszczyk. Ryszard Jamka zgłasza kandydaturę
Aleksandry Wójtowicz.
2. Natalia Woszczyk i Aleksandra Wójtowicz rezygnują z kandydowania. Natalia Woszczyk
przedstawia wyjaśnienie tej decyzji w imieniu obu. Ryszard Jamka wdaje się z nimi w
dyskusję, próbując przekonać w/w do kandydowania. Chwilę potem do dyskusji
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włączają się kolejne osoby. Wywiązuje się dyskusja na temat istoty samorządności i
sensu życia.
Marta Gospodarczyk zgłasza się w zastępstwie Aleksandry Wójtowicz. Natalia
Woszczyk powraca do kandydatury.
Została ustalona ostateczna lista kandydatów: Elżbieta Kuśnierz, Marta Gospodarczyk,
Pamela Młynarczyk, Paweł Zalewski, Natalia Woszczyk.
Głosowanie (organizowane przez Konrada Rydla).
Liczenie głosów.
Ogłoszenie wyników głosowania: Elżbieta Kuśnierz – 4 głosy, Marta Gospodarczyk – 3
głosy, Pamela Młynarczyk – 1 głos, Paweł Zalewski – 7 głosów, Natalia Woszczyk – 1
głos.

Ad pkt 12
Wolne wnioski — brak
Ad pkt 13
Uroczyste zamknięcie Walnego Zebrania Studentów przez jego przewodniczącego, Konrada
Rydla.
Na tym zgromadzenie zakończono.
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