Protokół z XXI Posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów z dnia 25.03.2019 r.

1. Otwarcie XXI Posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów przez Przewodniczącego
Samorządu Studentów Michała Kulbackiego.
2. Stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Samorządu Studentów.
Obecni:
1. Michał Kulbacki
2. Julian Smółka
3. Piotr Idzi
4. Adrian Michalczuk
5. Mateusz Kocman
3. Przyjęcie protokołu z XX posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów.
4. Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów na Konferencję Polskich Uczelni
Ekonomicznych:
a. Michał Kulbacki
b. Piotr Idzi
c. Adrian Michalczuk
d. Mateusz Kocman
5. Przedstawienie przez Piotra Idziego spotkania z Justyną Witkowską w sprawie.
„W Samorządzie panuje wyzysk ludzi, ludzie nie są doceniani, są wypaleni.”
Chciała zamówić skarpety i zrobić aftera, nie widziała jednak potrzeby komunikowania
i chęci do tego.
Nie widziała, żeby kupienie skarpet dla teamu było czymś innym niż jakikolwiek inny
wydatek. Nie przyszło jej do głowy, żeby konsultować z Kasią jakikolwiek inny
wydatek. Powiedziałem jej, że żaden projekt nie kupuje dla siebie prezentów i jedyne
co się dzieje, to gdy projekt nie rozda czegoś do końca dla uczestników projektów to
może to sobie rozdać. Żaden projekt nie kupuje sobie prezentów, wyjątkami są tylko
Bieg SGH i Juwenalia, które dysponują znacznie większymi budżetami, ale stanowi to
mniej niż 0,5% projektu, więc jest to wartość jedynie rezydualna.

Pogadaliśmy o skarpetkach, budziły dużo emocji. Problemem nie jest to, że wydaje
1500 zł na team, ale w jaki sposób do tego podchodzi i to komunikuje – że nie
informowała, nie wpisywała „aftera” do planowanych kosztów, gdyż nie miała
dokładnej wartości, a jedynie szacowaną. Na 10 dni przed projektem 51% miała
wpisane przed projektem, jako szacunki. Dobrze pracuje, ale jednej rzeczy nie zrobiła.
O „afterze” zaczęliśmy rozmawiać – każdy projekt dostał zaproszenie na PSPPW na
„aftera”, ale tylko ona miała problem, żeby przyjść.
Kasia powiedziała, że nie jest od robienia przelewów w Stowarzyszeniu. Budżet należy
konsultować, a nie oznajmiać.
Jan przeprosił za brak konsultacji i brak rozmów.
Dlaczego skarpetki przeszły: Elena dostała polecenie, żeby nie akceptować żadnych
wydatków debat, Elena omyłkowo potwierdziła wykonanie przelewu, ale skarpetki
zostały wyprodukowane już wcześniej. Sytuacja analogiczna miała już miejsce w
przeszłości, została jednak rozwiązana. Zarzucono celowe ukrywanie kosztów.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Informacji i Komunikacji
a. Przedstawienie sposobu w jaki udało się rozwiązać problemy ze stroną
internetową samorzadsgh.pl
b. Przypomnienie o terminach obowiązujących Komisję Konkursową na Cancer
Medical Health Course
7. Zapytanie Adriana Michalczuka do Mateusza Kocmana o postępy w sprawie kontaktów
z alumnami Samorządu Studentów. Zadeklarował stworzenie bazy 40 alumnów do
31.03.2019 r.. W przeciągu dwóch tygodni powinna być już baza formularzy.
Zgłoszenie zapotrzebowania przez Adriana Michalczuka na obecność dwóch alumnów
podczas prowadzenia badań fokusowych, dwukrotnie po 2h.
8. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Samorządu Studentów.

