Uchwała nr 15
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 15 lutego 2016 r.
zmieniająca Regulamin Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie § 17 ust. 10 i z zastrzeżeniem § 34 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
W Regulaminie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uchwalonym w dniu
11 stycznia 2016 r. i zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:
1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1.

Samorząd działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”,
oraz niniejszego Regulaminu i aktów wydanych na jego podstawie.

2.

Samorząd działa zgodnie ze statutem SGH, zwanym dalej „Statutem”.”;

2) paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.”;
3) w paragraf 4 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„Zespoły Samorządu, zwane dalej „Zespołami”;”
4) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Wyborczej, Sądu lub Sądu Odwoławczego lub
łączyć członkostwa w tych organach z pełnieniem funkcji lub członkostwem w innym organie
Samorządu, w tym ze sprawowaniem mandatu radnego.
2. Nie można jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i przewodniczącego Komisji stałej.”;
5)

paragraf 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W skład Rady wchodzą studenci, którzy uzyskali mandat radnego zgodnie z postanowieniami
Rozdziału Xa.”

6)

paragraf 34b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Senatorami są studenci wybrani w wyborach senackich na przedstawicieli Samorządu w Senacie
SGH.”;

7)

paragraf 34c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Członkiem Rady Kolegium jest student wybrany w wyborach kolegialnych na przedstawiciela
Samorządu w danej Radzie Kolegium.”;

8)

w paragrafie 39 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„spraw studenckich”

9)

paragraf 41 ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, powołuje, rozwiązuje i znosi niestałe Komisje oraz
powołuje i odwołuje przewodniczących Komisji”

10) w paragrafie 41 ust. 1 po pkt 2b dodaje się ustęp 2c w brzmieniu:
„z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Komisji, powołuje, rozwiązuje i znosi
Zespoły oraz powołuje i odwołuje przewodniczących Zespołów i wiceprzewodniczących Komisji”
11) w paragrafie 41 ust. 1 po pkt 3b dodaje się ustęp 3c w brzmieniu:
„prowadzi nadzór nad działalnością Zespołów;”
12) w paragrafie 41 ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt. 8a w brzmieniu:
„ogłasza tekst jednolity Regulaminu i aktów prawnych wydanych na jego podstawie”
13) w paragrafie 41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Przewodniczący wydaje zarządzenia, obwieszczenia, komunikaty i decyzje w zakresie objętym
swoimi kompetencjami i uprawnieniami.”
14) paragraf 46 otrzymuje tytuł „Komisje” i brzmienie:
„1. Komisja jest podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą bieżącą działalność Samorządu
w obszarach przypisanych jej w zakresie określonym przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący powołując Komisję, powołuje prezydium Komisji.
3. Prezydium Komisji stanowią przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji.
4. Przewodniczący Komisji:
1) kieruje działaniami Komisji;
2) nadzoruje działalność wiceprzewodniczących Komisji;
3) nadzoruje działalność Zespołów realizujących działalność Komisji;
4) odpowiada za działalność Samorządu prowadzoną przez Komisję;
5) w porozumieniu z Przewodniczącym powołuje i odwołuje członków Komisji.
5. Wiceprzewodniczący Komisji kieruje działaniami Komisji w zakresie powierzonym przez
przewodniczącego Komisji i odpowiada za nie.
6. Zarząd może uchwalić regulamin Komisji na wniosek jej przewodniczącego.”

15) paragraf 47 otrzymuje tytuł „Komisje stałe” i brzmienie:
„1. Komisje stałe prowadzą bieżącą działalność Samorządu w obszarze akademików, pomocy
socjalnej, stypendiów i rozpatrywania odwołań.
2. Komisjami stałymi są:
1) Komisja ds. Akademików,
2) Komisja ds. Stypendiów,
3) Odwoławcza Komisja ds. Stypendiów.
3. Prace Komisji stałych oraz działania ich przewodniczących są stale nadzorowane przez
Przewodniczącego oraz członka Zarządu właściwego ds. akademików, pomocy socjalnej,
stypendiów i rozpatrywania odwołań.”
16) paragraf 48 otrzymuje tytuł „Zespoły” i brzmienie:
„1. Zespół

realizuje

bieżącą

działalność

Komisji

w

zakresie

powierzonym

mu

przez

Przewodniczącego w porozumieniu z przewodniczącymi odpowiednich Komisji.
2. Przewodniczący

powołując

Zespół,

powołuje

przewodniczącego

Zespołu

spośród

wiceprzewodniczących odpowiednich Komisji lub innych kandydatów wskazanych przez
przewodniczących odpowiednich Komisji.
3. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje działaniami Zespołu;
2) odpowiada za działalność Komisji realizowaną przez Zespół;
3) w porozumieniu z Przewodniczącym i przewodniczącymi odpowiednich Komisji powołuje
i odwołuje członków Zespołu.
4. Zarząd może uchwalić regulamin Zespołu na wniosek jego przewodniczącego.”
17) paragraf 49 otrzymuje tytuł „Rada Gabinetowa” i brzmienie:
„1. Rada Gabinetowa jest organem doradczym Zarządu.
2. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia
Rady Gabinetowej.
3. W skład Rady Gabinetowej wchodzą:
1) członkowie Zarządu;
2) przewodniczący Komisji;
3) Pełnomocnicy;
4) przewodniczący Zespołów;
5) wiceprzewodniczący Komisji;
6) osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może ustalić listę osób stale zapraszanych na posiedzenia Rady Gabinetowej,
o której informuje Radę Gabinetową.”
18) w paragrafie 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Członek Zarządu właściwy do spraw studenckich aktywnie wspiera działania Rzecznika oraz może
inicjować i wykonywać w imieniu Rzecznika zadania i kompetencje określone w § 56 ust. 3 pkt 3.”
19) paragraf 57a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Rzecznik:
1)

kieruje pracami Biura Rzecznika przy wsparciu członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia
i w porozumieniu z członkiem Zarządu właściwym do spraw studenckich,

2)

w porozumieniu z członkiem Zarządu właściwym do spraw studenckich powołuje
i odwołuje członków Biura Rzecznika.”

20) paragraf 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Uczelniana Komisja Wyborcza określa w uchwale ogólną liczbę mandatów studenckich elektorów
uczelnianych na okres najbliższej kadencji kolegium elektorów uczelnianych.”;
21) w paragrafie 108 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 1, oraz uchwała Rady, o której
mowa w ust. 3, pozostają w mocy przez okres całej kadencji kolegium elektorów uczelnianych,
wybranego z uwzględnieniem tych uchwał.”.
§2
Rada zwraca się do Senatu SGH o stwierdzenie zgodności Regulaminu wraz z późniejszymi zmianami
z ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i statutem SGH.
§3
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po stwierdzeniu przez Senat SGH zgodności
z ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i statutem SGH.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
(–) Kacper Zubrzycki

