Deklaracja Programowa
Jestem studentem IV roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego na kierunku Prawo. Od pierwszego roku studiów angażowałem się w sprawy
społeczności studenckiej, pragnąc czerpać z bogatej oferty uniwersyteckiego ruchu
naukowego oraz przyczyniać się do jego dalszego rozwoju. W latach 2014-2015 byłem
członkiem Komisji ds. Dydaktycznych Samorządu Studentów WPiA UW - jednostki
organizacyjnej samorządu studentów zajmującej się udzielaniem porad dotyczących
regulaminów studiowania na wydziale i uniwersytecie oraz rozwiązywaniem problemów
napotkanych przez studentów w trakcie roku akademickiego związanych z działalnością
uczelni. Od 2015 roku jestem również aktywnym członkiem Koła Naukowego Prawa
Rzymskiego Utriusque Iuris, a od października bieżącego roku (2017r.) również
wiceprezesem wspomnianego koła. Podczas mojej kadencji chciałbym doprowadzić
do zrealizowania poniższych postulatów:
1. Po pierwsze, chciałbym doprowadzić do zwiększenia budżetu, którym dysponuje Rada
Konsultacyjna, co pozwoli na pokrywanie w większym stopniu potrzeb kół naukowych,
których wnioski spełnią wymagania stawiane przez regulamin Rady. Jestem w pełni świadom
tego, że uzyskanie podobnej "podwyżki" będzie trudnym zadaniem, jednakże zapewniam,
że nie brak mi ani zapału, ani determinacji, a każdy uzyskany wzrost będzie z korzyścią dla
Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Po drugie, zależy mi na uzyskaniu dostępu do środków finansowych niewykorzystanych
przez Radę Konsultacyjną w minionych latach. W połączeniu ze zwiększeniem budżetu, mam
nadzieję uzyskać sumę, którą będzie można przeznaczyć zarówno na dofinansowanie
studenckich i doktoranckich projektów naukowych, jak i na promocję Ruchu Naukowego,
co powinno przełożyć się na wzrost prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Podczas mojej kadencji chciałbym również doprowadzić do zniesienia regulaminowego
limitu 60% wartości kosztów projektu, która może być pokryta przez dofinansowanie albo
refundację. Dobre, ambitne projekty studenckie stanowią wielką wartość naszego
uniwersytetu i przyczyniają się do budowania jego opinii w kraju i zagranicą - nie widzę więc
powodu, dla którego to studenci mieliby być obciążeni kosztami wspomnianych projektów.
4. Chciałbym również doprowadzić do zmiany § 14 pkt. 3 regulaminu przyznawania
dofinansowania, poprzez wydłużenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie decyzji
dotyczącej dofinansowania z 3 do 7 dni. W mojej opinii, obecny, krótki termin jest niezwykle
niekorzystny dla kół naukowych i poważnie ogranicza ich prawo do uzyskania informacji
na temat szczegółowych przyczyn wydania decyzji w ich sprawie. Nie ma powodów
by wspomniany regulamin podchodził do kwestii terminów w bardziej rygorystyczny sposób,
niż procedury administracyjna i cywilna.

