PROTOKÓŁ
Z PANELU ROBOCZEGO
KOMISJI UCZELNI MUNDUROWYCH
Z DNIA 23 CZERWCA 2018 R.

Proponowany porządek obrad:
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Ad. 3. Informacje o bieżących działaniach Prezydium.
Ad. 4. Dokooptowanie członków Prezydium w ramach vacatów.
Ad. 5. Sprawozdania z działań w sprawie projektów.
1) Summer KUMp,
2) Gala osiągnięć środowiska uczelni mundurowych,
3) Helpdesk.
Ad. 6. Dyskusja nt. programów rabatowych dla studentów.
Ad. 7. Dyskusja nt. współpracy z firmą Diageo.
Ad. 8. Informacje od przedstawicieli uczelni.
Ad. 9. Dyskusja, wolne wnioski.
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych kpr. pchor. Mateusz Piechowski
(WSOSP) otworzył oficjalnie posiedzenie Komisji Uczelni Mundurowych, jednocześnie
dziękując

przedstawicielom

Wojskowej

Akademii

Technicznej

w

Warszawie

za zorganizowanie XXXI Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych. Następnie Przewodniczący
Komisji Uczelni Mundurowych przywitał wszystkich obecnych delegatów i przedstawicieli.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący

przedstawił

porządek

obrad

posiedzenia

Komisji

Uczelni

Mundurowych. Ten sam porządek został poddany głosowaniu zgromadzonym delegatom
i przedstawicielom Zjazdu z rezultatem: 9 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.
Ad. 3. Informacje o bieżących działaniach Prezydium.
Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych kpr. pchor. Mateusz Piechowski
przedstawił działalność bieżącą Prezydium, zwracając szczególną uwagę zorganizowanie
w kwietniu VII edycji Pucharu Rektorów w Warszawie. Podkreślona została dobra
organizacja oraz wywiązanie się ze wszelkich zadań postawionych przed głównym
koordynatorem Pucharu Rektorów – Samorządu Studenckiego WAT. Jednocześnie
Przewodniczący sprawozdał uczestnikom Zjazdu działalność bieżącą Prezydium,
polegającą w głównej mierze na koordynowaniu pracy zespołów roboczych utworzonych
podczas XXX Zjazdu.
Ad. 4. Dokooptowanie członków Prezydium w ramach vacatów.
W związku z decyzją o zwiększeniu Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych
do pięciu osób, na XXXI Zjeździe przeprowadzono wybory uzupełniające.
Część wyborcza rozpoczęła się od powołania przez Prezydium KUM Komisji
Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów (głosowanie tajne) na członków Prezydium
KUM kadencji 2018 na następujące funkcje:
•

V-ce Przewodniczącego ds. uczelni wojskowych,

•

członka Prezydium.

W skład Komisji Wyborczej weszli:
•

przewodniczący – kpr. pchor. Mateusz Piechowski (WSOSP),
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•

członek Komisji Skrutacyjnej – st. str. pchor. Sebastian Sowa (SGSP),

•

członek Komisji Skrutacyjnej – st. kpr. pchor. Mateusz Parda (WAT).

Delegatami uprawnionymi do głosowania byli:
•

Klaudia Gajkowska (AMW),

•

bsmt. pchor. Dawid Pianka (AMW),

•

szer. pchor. Szymon Kwiatkowski (WSOSP),

•

kpr. pchor. Mateusz Piechowski (WSOSP),

•

st. kpr. pchor. Paweł Żurowski (WWL),

•

st. kpr. pchor. Radosław Turczyński (AWL),

•

st. kpr. pchor. Mateusz Parda (WAT),

•

st. str. pchor. Sebastian Sowa (SGSP),

•

st. sekc. pchor. Michał Wojtkiewicz (SGSP).
Zgromadzeni na sesji delegaci uprawnieni do głosowania otrzymali karty

do głosowania w wyborach do Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych na wcześniej
wymienione funkcje oraz otrzymali instrukcje do głosowania.
Komisja

Wyborcza

przystąpiła

do

przyjmowania

kandydatur

na

funkcje

V-ce Przewodniczącego ds. uczelni wojskowych oraz członka Prezydium. Do Komisji
Wyborczej wpłynęły następujące kandydatury:
•

na

funkcję

bsmt.

Przewodniczącego

V-ce

pchor.

Dawid

Pianka

ds.

uczelni

(AMW)

wojskowych

zgłoszony

–

przez

kpr. pchor. Mateusza Piechowskiego (WSOSP),
•

na funkcję członka Prezydium – st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk (WAT)
zgłoszony przez kpr. pchor. Mateusza Piechowskiego (WSOSP).

Następnie przeprowadzone zostały wybory, których wyniki przedstawił członek
Komisji Wyborczej st. str. pchor. Sebastian Sowa (SGSP). Kandydaci otrzymali następujące
liczby głosów:
•

na

funkcję

V-ce

Przewodniczącego

ds.

uczelni

wojskowych

–

bsmt. pchor. Dawid Pianka (AMW) – „ZA” – 8 głosów, „PRZECIW” – 0,
„WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 1,
•

na funkcję członka Prezydium – st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk (WAT) –
„ZA” – 8 głosów, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 1.

W związku z powyższym w skład Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych weszli:
•

V-ce Przewodniczący ds. uczelni wojskowych – bsmt. pchor. Dawid Pianka (AMW),
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•

członek Prezydium – st. kpr. pchor. Łukasz Makaryk (WAT).

Ad. 5. Sprawozdania z działań w sprawie projektów.
1) SUMMER KUMp – Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych przedstawiło
obecnym na Zjeździe sprawozdanie z działalności bieżącej w sprawie obozu
SUMMER KUMp. Potwierdzone zostało miejsce oraz termin obozu, zaliczka,
zatwierdzenie logotypu, DJ na czas obozu, nagranie spotu reklamowego
oraz filmu promocyjnego po obozie oraz omówiona została kwestia koszulek
dla uczestników, a także forma zapisów oraz płatności. Zwrócono także uwagę
na potrzebę przedyskutowania w szerszym gronie kwestii transportu do miejsca
docelowego obozu.
2) Gala osiągnięć środowiska uczelni mundurowych – zatwierdzono oficjalną nazwę
„Pro

Uniformis”

oraz

oraz

organizatorów

przedyskutowano
projektu,

a

także

kwestię

pozyskania

formę

przesyłania

sponsorów
zgłoszeń

do poszczególnych kategorii konkursu.
3) Helpdesk

–

Przewodniczący

Komisji

przedstawił

informację

od

st. szer. pchor. Filipa Boruckiego (WAT), który potwierdził dostępność pomocy
prawnej od przedstawiciela zewnętrznego po rozpoczęciu roku akademickiego
2018/2019.
Ad. 6. Dyskusja nt. programów rabatowych dla studentów.
Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych kpr. pchor. Mateusz Piechowski
(WSOSP) poruszył kwestię potrzeby zorganizowania rabatów dla studentów uczelni
mundurowych z naciskiem na firmy oraz organizacje oferujące aktywność sportową oraz
poszerzanie kwalifikacji przydatnych dla studentów mundurowych.
W tym zakresie zalecono nawiązać współpracę z firmami i szkołami, aby studenci za
pośrednictwem Komisji mogli uzyskać zniżki i rabaty na sprzęt oraz organizowane kursy
i szkolenia. Rozpatrywanymi propozycjami było nawiązanie współpracy z takimi podmiotami
jak: Multisport lub Aeroklub Olsztyn oraz kontakt z organizacjami realizującymi m. in. kursy
wspinaczkowe. Pomoc w kontakcie zaoferowali bsmt. pchor. Dawid Pianka (AMW),
st. str. pchor. Sebastian Sowa (SGSP), st. sekc. pchor. Michał Wojtkiewicz (SGSP) oraz
st. kpr. pchor. Radosław Turczyński (AWL).
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Ad. 7. Dyskusja nt. współpracy z firmą Diageo.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję współpracy z firmą „Diageo”,
organizatorem kampanii „Pij odpowiedzialnie”. W wyniku kampanii każda uczelnia miałaby
posiadać

docelowo

ambasadora,

odpowiedzialnego

za

zachęcanie

studentów

do wypełniania ankiet on-line związanych z poszerzeniem ich wiedzy na temat
odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Poruszono także kwestię kontaktu z firmą „Diageo”
w kontekście organizacji Gali wyróżnień środowiska mundurowego.
Ad. 8. Informacje od przedstawicieli uczelni.
Obecni na Zjeździe przedstawiciele poinformowali o działalności bieżącej
Samorządów Studenckich, w głównej mierze zdając sprawozdanie z zorganizowanych
wcześniej Juwenaliów.
Ad. 9. Dyskusja, wolne wnioski.
St. str. pchor. Sebastian Sowa (SGSP) opowiedział o analizowaniu przepisów służby
kandydackiej przez Władze Uczelni w celu opracowania zasad służby kandydackiej
podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Ponadto podjęto decyzję o miejscu i terminie następnego Zjazdu. Zgodnie z Uchwałą
nr 7/2018 gospodarzem XXXII Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych została Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni. Zjazd zostanie zorganizowany w terminie 12-14.10.2018 r.
Uchwałę nr 7/2018 poddano głosowaniu z rezultatem: 9 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ
SIĘ.
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie zostało zakończone przed Przewodniczącego.

SEKRETARZ
KOMISJI UCZELNI MUNDUROWYCH

/-/ st. kpr. pchor. Mateusz PARDA
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