Uchwała nr 8
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej

Na podstawie § 17 ust. 4 i z zastrzeżeniem § 30 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, w związku z rezygnacją przewodniczącego – Karola Choima oraz członków
Anny Flis, Karola Niesiołkowskiego i Natalii Prosińskiej,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Wnioskuje się o powołanie Karola Niesiołkowskiego na przewodniczącego VIII Okręgowej Komisji
Wyborczej.
§2
Wnioskuje się o powołanie w skład VIII Okręgowej Komisji Wyborczej:
1) Marii Modelskiej,
2) Wiktorii Szymborskiej,
3) Ewy Wysockiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w Regulaminie 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 zmienionym uchwałą
z dnia 16 listopada 2015, zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Samorząd działa poprzez swoje organy i przedstawicieli w organach Uczelni.”
2) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„Samorząd w szczególności:
1) reprezentuje interesy studentów i broni ich praw;
2) działa na rzecz integracji środowiska studentów SGH oraz wspiera i realizuje inicjatywy
studenckie;
3) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno‐
bytowych i kulturalnych studentów Uczelni;
4) ułatwia studentom korzystania z prawa do zrzeszania się;
5) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Uczelni oraz realizacji zadań
Uczelni;
6) uczestniczy, przez swoich przedstawicieli, w pracach organów kolegialnych SGH;
7) wyraża opinie studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania
w szkołach wyższych oraz w sprawach wymagających wypowiedzi środowiska
studenckiego;

8) prowadzi własną działalność projektową oraz nadzór nad działalnością projektową innych
organizacji w zakresie działalności Funduszu Ruchu Studenckiego i systemu oceny
projektów”.
3) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy Samorządu i przedstawiciele Samorządu w organach Uczelni są wyłącznymi
reprezentantami ogółu studentów SGH.
2. Organami kolegialnymi Samorządu są:
a. Rada Samorządu, zwana dalej „Radą”;
b. kolegium senatorów;
c. Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem”;
d. Komisje Samorządu, zwane dalej „Komisjami”;
e. Rada Gabinetowa Samorządu, zwana dalej „Radą Gabinetową”;
f.

Sąd Koleżeński, zwany dalej „Sądem”;

g. Odwoławczy Sąd Koleżeński, zwany dalej „Sądem Odwoławczym”;
h. Rada Kół i Organizacji Studenckich, zwana dalej „Radą Kół”, i jej organy;
i.

VIII Okręgowa Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją Wyborczą”, i jej organy.

3. Organami jednoosobowymi Samorządu są:
1) Przewodniczący Samorządu Studentów, zwany dalej „Przewodniczącym”;
2) Rzecznik Praw Studenta, zwany dalej „Rzecznikiem”
3) Pełnomocnicy Samorządu, zwani dalej „Pełnomocnikami”.”
4) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkostwo lub pełnienie funkcji w organie Samorządu lub pełnienie funkcji przedstawiciela
Samorządu w organach Uczelni ustaje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Komisji Wyborczej;
2) odwołania;
3) utraty praw studenta;
4) zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej;
5) skreślenia z listy studentów;
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych;
7) upływu kadencji.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej na wniosek Przewodniczącego lub z własnej inicjatywy
stwierdza wygaśnięcie mandatu uzyskanego w wyborach, o których mowa w § 82 ust. 1 pkt. 1-4,

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje niezwłocznie
Przewodniczącego i organ, którego członka mandat wygasł.”
5) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
„Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Wyborczej, Sądu i Sądu Odwoławczego oraz
łączyć członkostwa w tych organach z pełnieniem funkcji lub członkostwem w innym organie
Samorządu i ze sprawowaniem mandatu radnego.”
6) W paragrafie 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Samorząd prowadzi stronę internetową, portale internetowe i internetowe kanały komunikacji
Samorządu na zasadach określonych przez Zarząd.”
7) W paragrafie 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Uchwały organów kolegialnych Samorządu i zarządzenia organów jednoosobowych Samorządu
oraz przewodniczących organów kolegialnych Samorządu publikowane są niezwłocznie na stronie
internetowej Samorządu oraz są udostępniane na żądanie w Dziale Obsługi Studentów.”
8) Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:
„Działalność organów kolegialnych Samorządu.”
9) Paragraf 13 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„powołania i odwołania sekretarza lub protokolanta”
10) Paragraf 13 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia”
11) Po paragrafie 14 dodaje się paragraf 14a o tytule „sekretarz organu” w brzmieniu:
„1. Organ kolegialny powołuje sekretarza organu, który sprawuje pieczę nad przygotowaniem
materiałów na posiedzenia organu, w tym projektów uchwał, a także nad zgodnością przebiegu
obrad z przepisami ustawy, statutu i Regulaminu.
2. Organ kolegialny nowej kadencji powołuje sekretarza organu na pierwszym swoim
posiedzeniu.”
12) Paragraf 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Rada może podejmować w trybie obiegowym uchwały dotyczące spraw, o których mowa w pkt.
7-8.”
13) W paragrafie 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady
otrzymali projekt uchwały.”
14) W paragrafie 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest wiążąca, jeśli za jej przyjęciem opowiedziała
się bezwzględna większość członków Rady.”

15) Paragraf 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Terminarz posiedzeń zwykłych Rady w danym roku akademickim uchwala Rada na wniosek
Przewodniczącego na posiedzeniu wyborczym.”
16) Paragraf 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia posiadają radni, senatorowie, członkowie Rad
Kolegiów, członkowie Zarządu, Rzecznik, przewodniczący Komisji Wyborczej oraz osoby
zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego. Przewodniczący może ustalić listę osób stale
zapraszanych na posiedzenie Rady, o której informuje Radę.”.
17) Paragraf 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Protokoły z posiedzeń Rady są jawne.”
18) W paragrafie 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„W protokole z posiedzenia Rady wymieniane są:
1) jego data, godzina i miejsce posiedzenia;
2) nazwiska prowadzącego obrady i protokolantów;
3) treści projektów uchwał i nazwiska ich wnioskodawców;
4) wyniki głosowań organów w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał.”
19) Paragraf 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Procedurę wyboru nowego Przewodniczącego poprzedza sprawozdanie z działalności
Samorządu w trakcie kadencji odchodzącego Przewodniczącego.”
20) Paragraf 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Jeśli dwóch lub więcej kandydatów zdobyło równą liczbę głosów, a liczba stanowisk umożliwia
przyznanie ich tylko niektórym z nich, Przewodniczący zarządza kolejne głosowanie, w którym
udział biorą ww. kandydaci aż do obsadzenia wszystkich stanowisk.”
21) Paragraf 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Referendum studenckie zarządza w formie uchwały Rada na wniosek Przewodniczącego,
kolegium senatorów, 9 członków Rady lub 250 studentów.”
22) Paragraf 33a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W uchwale w sprawie zarządzenia referendum studenckiego Rada zawiera przyczynę
zarządzenia

referendum

studenckiego,

pytania

referendalne

oraz

wyznacza

termin

przeprowadzenia referendum.”
23) Paragraf 33a ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Pytania referendalne formułuje w taki sposób, aby była na nie możliwa jednoznaczna odpowiedź
„Tak” lub „Nie”.”
24) W paragrafie 34a uchyla się ust. 6.

25) Paragraf 34b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Senatorów obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Senatu SGH i Rady”.
26) W paragrafie 34b uchyla się ust. 5.
27) Paragraf 34c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Członkom Rad Kolegiów przysługuje usprawiedliwienie nieobecności w związku z pełnieniem
obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu członka Rady Kolegium, w szczególności
udziałem w posiedzeniach Rady Kolegium. Obecność na posiedzeniach Rady Kolegium
potwierdza sekretarz Rady Kolegium.”
28) W paragrafie 34c uchyla się ust. 4.
29) Paragraf 34f ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kolegium senatorów:
1) jest organem doradczym Zarządu i Rady;
2) wykonuje kompetencje i uprawnienia wynikające z Regulaminu;
3) może wyrażać opinie w ważnych sprawach dotyczących ogółu studentów.”
30) Paragraf 34f ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący lub wyznaczony przez niego senator przewodniczy kolegium senatorów.”
31) Paragraf 38 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do dziewięciu członków Zarządu, w tym Przewodniczący,
członek Zarządu ds. Finansów i Administracji oraz członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia.
2. Przewodniczący może powołać spośród członków Zarządu wiceprzewodniczącego Samorządu,
zwanego dalej „Wiceprzewodniczącym”.
3. Wiceprzewodniczący wykonuje w imieniu Przewodniczącego zadania i kompetencje
w zakresie powierzonym przez Przewodniczącego.
4. Wiceprzewodniczący, w razie nieobecności Przewodniczącego organu lub w innym przypadku
czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, jest upoważniony do wykonania
zadań i kompetencji określonych w § 41 ust. 1 pkt. 1, 3-4 i 6-8.”
32) Po paragrafie 38 dodaje się paragraf 38a o tytule „powoływanie i odwoływanie członków Zarządu” w
brzmieniu:
„1. Członków Zarządu innych niż Przewodniczący powołuje i odwołuje Przewodniczący, z
uwzględnieniem § 39, po uzyskaniu zgody Rady.
2. Przewodniczący występuje do Rady o wyrażenie zgody na powołanie członka Zarządu
wskazując imiennie kandydata na członka Zarządu. Rada wyraża zgodę na powołanie członka
Zarządu na tym samym posiedzeniu.

3. Rada wyraża zgodę na powołanie członka Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym.
4. Członkowie Rady mogą zadawać pytania kandydatom na członków Zarządu.
5. Rada może odwołać członka Zarządu innego niż Przewodniczący bezwzględną większością
głosów na wniosek 5 radnych.”
6. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Zarządu ds. Finansów
i Administracji lub członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia, nie później niż następnego dnia,
Przewodniczący powołuje Pełnomocnika pełniącego obowiązki odpowiedniego członka Zarządu
do czasu powołania nowego odpowiedniego członka Zarządu.
7. Na najbliższym posiedzeniu Rady po zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 6,
Przewodniczący występuje do Rady o wyrażenie zgody na powołanie odpowiednio członka
Zarządu ds. Finansów i Administracji lub członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia wskazując
imiennie kandydata na członka Zarządu. Rada wyraża zgodę na powołanie członków Zarządu na
tym samym posiedzeniu.
33) Paragraf 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący kieruje

osobiście

i

jest

odpowiedzialny za

działalność

Samorządu

w nieprzypisanych obszarach, z zastrzeżeniem ust. 4-5 oraz § 56 i § 57a.”
34) W paragrafie 39 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Przewodniczący może powołać członka Zarządu, któremu nie określi zakresu odpowiedzialności
za działalność Samorządu w żadnym z obszarów.”
35) Paragraf 41 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„przedstawia Rektorowi uchwały organów kolegialnych Samorządu oraz zarządzenia organów
jednoosobowych Samorządu i przewodniczących organów kolegialnych Samorządu w terminie 7
dni od ich podjęcia lub wydania;”
36) Paragraf 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Komisje są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi bieżącą działalność
Samorządu.”
37) W paragrafie 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Przewodniczący Komisji lub Przewodniczący powołują i odwołują członków Komisji.”
38) Paragraf 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący stałych Komisji wymienionych w ust. 2 nie mogą być członkami Zarządu.”
39) Paragraf 46 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„Kadencja przewodniczących stałych Komisji trwa rok i nie ubiega ze złożeniem ślubowania
przez nowego Przewodniczącego.”

40) W paragrafie 46 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„Prace stałych Komisji oraz działania ich przewodniczących są stale nadzorowane przez
Przewodniczącego oraz członka Zarządu właściwego ds. akademików, pomocy socjalnej,
stypendiów i rozpatrywania odwołań.”
41) Paragraf 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący, powołując niestałą Komisję, powołuje jednocześnie przewodniczącego
Komisji.”
42) Paragraf 46 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Zarządu i Pełnomocnicy mogą być powoływani na przewodniczących Komisji.”
43) W paragrafie 46 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„Jeśli powołano wiceprzewodniczącego Komisji, kieruje on działaniami Komisji w zakresie
powierzonym przez przewodniczącego Komisji i pod jego nadzorem.”
44) W paragrafie 46 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„Wiceprzewodniczący Komisji może powołać w porozumieniu z przewodniczącym Komisji
Zespół, który realizuje bieżącą działalność Komisji w zakresie powierzonym mu w związku z ust.
4b i któremu przewodniczy.”
45) Paragraf 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sposób

podejmowania

decyzji, organy

pomocnicze

członka

Zarządu

ds.

Finansów

i Administracji oraz sposób sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu w części podległej
członkowi Zarządu ds. Finansów i Administracji określa regulamin finansowy Samorządu
uchwalany przez Radę na wniosek Zarządu.”
46) Paragraf 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Rzecznik przedstawia Radzie na posiedzeniu, którego przedmiotem jest wybór nowego
Rzecznika, roczny raport dotyczący przestrzegania praw studenckich na Uczelni oraz zapewnia
możliwość zapoznania się z nim członkom Senatu SGH.”
47) Paragraf 59a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Rzecznika w związku z sytuacją, o której
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 i 3-6, Zastępca Rzecznika staje się pełniącym obowiązki Rzecznika do
czasu wyboru nowego Rzecznika.”
48) W paragrafie 75 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„nieważność czynności niezgodnej z Regulaminem”.
49) W paragrafie 109 uchyla się ust. 2-6.
50) Użyte w Regulaminie w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Przewodniczący Komisji” zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "przewodniczący Komisji".

51) Użyte w Regulaminie w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Przewodniczący stałych Komisji”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "przewodniczący stałych
Komisji".
52) Użyte w Regulaminie w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Przewodniczący niestałych Komisji”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "przewodniczący niestałych
Komisji".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

