Protokół 1/2015/2016
posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 3 grudnia 2015

1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie protokolanta
3. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego
4. Pytania do kandydatów na Przewodniczącego
5. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
6. Złożenie przysięgi przez Przewodniczącego
7. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu
8. Pytania do kandydatów na członków Zarządu
9. Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu
Przerwa
10. Uchwała w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego
11. Uchwała w sprawie powołania członków Odwołaczego Sądu Koleżeńskiego
12. Przedstawienie przez Rzecznika Praw Studenta raportu dotyczącego przestrzegania spraw studenckich
13. Uchwała w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta
14. Uchwała w sprawie ustalenia terminów posiedzeń zwykłych Rady
15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanego podziału Funduszu Ruchu
Studenckiego
16. Informacja o przedstawicielach Samorządu w komisjach senackich
17. Informacja o zmianie Zarządu Stowarzyszenia Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej
18. Sprawy różne i wniesione

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015:
1. Kacper Zubrzycki – Przewodniczący
2. Zuzanna Hyży – senator
3. Piotr Połeć – senator
4. Monika Prokop – senator
5. Michał Radek – senator
6. Katarzyna Bojar
7. Maciej Borucki
8. Wiktor De Witte
9. Alicja Dyląg
10. Michał Gałagus
11. Natalia Kuc
12. Maciej Maruniak
13. Agata Nizioł
14. Szymon Nowakowski
15. Mateusz Panowicz
16. Aleksandra Pietrak
17. Aleksander Pilip
18. Aleksandra Podlodowska
19. Magdalena Psuja
20. Bartosz Szafrański
21. Agnieszka Zielińska
22. Aleksandra Zając
Radni nieobecni na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015
1. Glib Skrypka – senator (usprawiedliwione)
2. Sławomir Bielecki (usprawiedliwione)
3. Maciej Głowiński
4. Aleksandra Siciarz (usprawiedliwione)
5. Marta Wnuk (usprawiedliwione)

1. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Wyborczej Karol Choim otworzył posiedzenie i powitał zgromadzonych
radnych oraz pogratulował im uzyskania mandatu radnego. K. Choim poinformował, że rolę komisji
skrutacyjnej będzie pełniła Komisja Wyborcza.
2. Powołanie protokolanta
Rada powołała Artura Dzięcioła na protokolanta.
3. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego
K. Choim przedstawił kandydata na Przewodniczącego – Kacpra Zubrzyckiego.
Kacper Zubrzycki dokonał autoprezentacji, a następnie przedstawił swoje postulaty oraz plany na
zbliżający się rok, kładąc nacisk na wybory rektorskie, transparentność Samorządu oraz jego współpracę
z innymi organizacjami studenckimi. Następnie podziękował Tomaszowi Jacakowi, Mateuszowi Kardasiowi,
Katarzynie Marcinkiewicz, Michałowi Radkowi i Mateuszowi Panowiczowi za dotychczasowe wsparcie.
4. Pytania do kandydatów na Przewodniczącego
Nie zostało zadane żadne pytanie kandydatowi na Przewodniczącego.
5. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
K. Choim poinformował, że odbędzie się tajne głosowanie.
Rada, w wyniku tajnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących, 20. głosami
„tak” przy 1. głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Na podstawie § 17 ust. 1 i z zastrzeżeniem § 23-27 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Dokonuje się wyboru Kacpra Zubrzyckiego na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studentów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Złożenie przysięgi przez Przewodniczącego
K. Zubrzycki złożył przysięgę jako nowy Przewodniczący Samorządu Studentów SGH: Jako
Przewodniczący Samorządu Studentów obejmując urząd ślubuję, że będę stał na straży dobra studentów,
szanował prawa i zwyczaje akademickie, dbał o dobre imię i wizerunek Szkoły Głównej Handlowej,
a wykonując swoje zadania będę szanował każdego studenta i pracownika Uczelni.
7. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu
Przewodniczący K. Zubrzycki przedstawił kandydatów na członków Zarządu:
 Mateusza Kardasia – kandydata na członka Zarządu ds. Finansów i Administracji,
 Katarzynę Bojar – kandydatkę na członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia,
 Paulinę Czajkę – kandydatkę na członka Zarządu ds. Projektów i Partnerów Korporacyjnych,
 Katarzynę Marcinkiewicz – kandydatkę na członka Zarządu ds. Informacji i Promocji,
 Martę Kanaszewską – kandydatkę na członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.
Przewodniczący zapowiedział, że Bartosz Bilejczyk zostanie powołany na pełnomocnika Samorządu ds.
IT, a M. Kardaś zostanie powołany na wiceprzewodniczącego Samorządu.
8. Pytania do kandydatów na członków Zarządu
Miłosz Bramowicz zapytał B. Bilejczyka o planowany zakres działalności komisji ds. IT.
B. Bilejczyk wyjaśnił, iż głównymi celami będzie stworzenie nowej strony esgieha.pl. rozwijanie stron
samorządowych, przeprowadzanie szkoleń i realizowanie celów statutowych.
Michał Otrębski zapytał P. Czajkę o jej doświadczenie w zakresie koordynacji projektów i kontaktów
zewnętrznych oraz o przyczynę połączenia komisji ds. projektów i komisji ds. kontaktów zewnętrznych w
jedną komisję.
P. Czajka oznajmiła, że komisje nie zostaną połączone i będą działały oddzielnie jak dotychczas, zaś P.
Czajka będzie jako członek Zarządu przewodniczącą obu komisji. Jako swoje doświadczenie wskazała
pozyskiwanie partnerów w trakcie pierwszego i drugiego roku oraz koordynowanie projektu Mosty
Ekonomiczne. Stwierdziła również, że planuje wprowadzić wiele udoskonaleń w działalności komisji ds.
kontaktów zewnętrznych oraz że będzie kierowała oboma komisjami tak, jakby były one dużymi projektami.
Joanna Możejko zapytała M. Kanaszewską o plany rozwoju komisji ds. zasobów ludzkich w kontekście
planów, które nie zostały zrealizowane w zeszłej kadencji.
M. Kanaszewska odpowiedziała, że komisja będzie zajmowała się głównie działalnością bieżącą.
Oznajmiła, że planuje m.in. wspieranie innych organizacji poprzez transfer wiedzy z Samorządu, a ponadto
ma zarys koncepcji dotyczącej rozszerzenia działalności Komisji, którego nie chce jeszcze ujawniać.

J. Możejko zapytała M. Kanaszewską o jej plany długoterminowe w związku z działalnością komisji.
M. Kanaszewska odpowiedziała, że zajmie się najpierw bieżącymi działaniami komisji i spotkaniami
z organizacjami, po których dopiero będzie można mówić o planach długoterminowych.
9. Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu
K. Choim poinformował, że ponownie odbędzie się tajne głosowanie.
Rada, w wyniku tajnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 22. głosujących, 21. głosami
„tak” przy 1. głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków Zarządu
Na podstawie § 17 ust. 2 i z zastrzeżeniem § 29 i § 39 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
1. Powołuje się Mateusza Kardasia na członka Zarządu ds. Finansów i Administracji.
2. Członkowi Zarządu ds. Finansów i Administracji przydziela się odpowiedzialność za działalność
Samorządu w obszarze:
1) infrastruktury,
2) finansów.
§2
1. Powołuje się Katarzynę Bojar na członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia.
2. Członkowi Zarządu ds. Jakości Kształcenia przydziela się odpowiedzialność za działalność Samorządu
w obszarze:
1) akademików, pomocy socjalnej, stypendiów i rozpatrywania odwołań,
2) jakości studiów,
3) nauki,
4) spraw prawnych,
5) spraw senackich,
6) współpracy międzynarodowej,
7) studentów zagranicznych.

§3
1. Powołuje się Katarzynę Marcinkiewicz na członka Zarządu ds. Informacji i Promocji.
2. Członkowi Zarządu ds. Informacji i Promocji przydziela się odpowiedzialność za działalność Samorządu
w obszarze
1) informacji i komunikacji,
2) promocji.
§4
1. Powołuje się Paulinę Czajkę na członka Zarządu ds. Projektów i Partnerów Korporacyjnych.
2. Członkowi Zarządu ds. Projektów i Partnerów Korporacyjnych przydziela się odpowiedzialność za
działalność Samorządu w obszarze:
1) juwenaliów,
2) kultury,
3) współpracy z otoczeniem,
4) wspierania i realizacji inicjatyw studenckich;
5) działalności projektowej Samorządu.
§5
1. Powołuje się Martę Kanaszewską na członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.
2. Członkowi Zarządu ds. Zasobów Ludzkich przydziela się odpowiedzialność za działalność Samorządu
w obszarze:
1) organizacji studenckich,
2) zasobów ludzkich.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po podjęciu uchwały, zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad, K. Choim zarządził
piętnastominutową przerwę w obradach.
K. Choim wznowił obrady po piętnastominutowej przerwie.
10. Uchwała w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący przedstawił kandydatów na członków Sądu.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących,
21. głosami „tak” podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 3
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego
Na podstawie § 17 ust. 3 i z zastrzeżeniem § 30 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
W skład Sądu Koleżeńskiego powołuje się:
1) Annę Jakóbczak,
2) Michała Okunia,
3) Michała Otrębskiego,
4) Jakuba Tokarskiego,
5) Kamila Walczaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Uchwała w sprawie powołania członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący przedstawił kandydatów na członków Sądu Odwoławczego.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących,
21. głosami „tak” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 4
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
Na podstawie § 17 ust. 3 i w związku z § 30 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
W skład Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego powołuje się:
1) Zinę Wolską,

2) Annę Wójcicką,
3) Michała Zalewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12. Przedstawienie przez Rzecznika Praw Studenta raportu dotyczącego przestrzegania spraw
studenckich
Przewodniczący, upoważniony przez Rzecznika, odczytał raport zawierający informacje dotyczące m.in.
statystyk podjętych przez Rzecznika interwencji (w liczbie około 100), statystyk kontaktu za pomocą adresu
e-mail Rzecznika i Zielonej Linii oraz nowo utworzonego profilu „Rzecznik Praw Studenta SGH” na portalu
Facebook. Ponadto raport zawierał informacje na temat prowadzonej promocji Rzecznika i Zielonej Linii,
która była prowadzona na portalu Facebook oraz na ekranach na Auli Spadochronowej, a także dalsze
rekomendacje w sprawie poprawienia kontaktu, wznowienia działań promocyjnych oraz cotygodniowych
sprawozdań.
13. Uchwała w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta
Przewodniczący przedstawił kandydaturę M. Panowicza na Rzecznika.
Nie zostało zadane żadne pytanie kandydatowi na Rzecznika.
Rada, w wyniku tajnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących, 13. głosami
„tak” przy 4. głosach „nie” i 4. głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 5
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta
Na podstawie § 17 ust. 5 i z zastrzeżeniem § 30 i § 57 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Powołuje się Mateusza Panowicza na stanowisko Rzecznika Praw Studenta.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała w sprawie ustalenia terminów posiedzeń zwykłych Rady
Przewodniczący przedstawił proponowany terminarz posiedzeń i poprosił o jego przyjęcie. Wyjaśnił, że
terminy posiedzeń zostały ułożone z reguły, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, na trzy dni przed
każdym posiedzeniem Senatu SGH.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących,
20. głosami „tak” przy 1. głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 6
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów posiedzeń zwykłych Rady
Na podstawie § 19 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Ustala się terminarz posiedzeń zwykłych Rady zgodnie z załącznikiem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów posiedzeń zwykłych Rady

I posiedzenie

3 grudnia 2015

II posiedzenie

14 grudnia 2015

III posiedzenie

11 stycznia 2016

IV posiedzenie

22 lutego 2016

V posiedzenie

14 marca 2016

VI posiedzenie

25 kwietnia 2016

VII posiedzenie

22 maja 2016

VIII posiedzenie

27 czerwca 2016

IX posiedzenie

24 października 2016

15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanego podziału Funduszu Ruchu
Studenckiego
K. Choim udzielił głos członkowi Zarządu ds. Finansów i Administracji, M. Kardasiowi.
M. Kardaś zaznaczył, że zazwyczaj Rada wyrażała opinię dotyczącą podziału FRS się na drugim
posiedzeniu Rady, jednakże w bieżącym roku wybory odbyły się zbyt późno. Następnie nakreślił on zmiany
w planowanym budżecie FRS i poinformował, że w nowej perspektywie III filar FRS ma zostać
pomniejszony o 50 tysięcy, z czego 25 tysięcy ma zostać podzielone między I i II filar, zaś pozostała kwota
ma zostać wykorzystana przez Uczelnię na inne wydatki. Planowany podział FRS wzbudził wątpliwości
radnych i poruszenie na sali obrad.
M. Radek wniósł wniosek formalny o zarządzenie dwuminutowej przerwy w celu wyjaśnienia
wątpliwości.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących,
13. głosami „tak” przy 7. głosach „nie” i 2 głosach „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na dwuminutową
przerwę.
K. Choim wznowił obrady.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 21. głosujących,
21. głosami „tak” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 7
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanego podziału Funduszu Ruchu Studenckiego
Na podstawie § 17 pkt 11 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje

§1
Rada Samorządu Studentów SGH wyraża pozytywną opinię dotyczącą projektowanego podziału Funduszu
Ruchu Studenckiego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanego podziału Funduszu Ruchu Studenckiego

Projektowany podział Funduszu Ruchu Studenckiego między I, II i III filar.
Fundusz Ruchu Studenckiego:

525 000,00 PLN

I filar:

255 000,00 PLN

II filar:

210 000,00 PLN

III filar:

60 000,00 PLN

16. Informacja o przedstawicielach Samorządu w komisjach senackich
Przewodniczący poinformował, że w trakcie przerwy odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu. Zarząd
podjął uchwałę w sprawie powołania kandydatów na przedstawicieli Samorządu w komisjach senackich.
Przewodniczący przeczytał treść uchwały Zarządu oraz poinformował, że Rada może wyrazić sprzeciw wobec
zaproponowanych kandydatur.
17. Informacja o zmianie Zarządu Stowarzyszenia Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej
K. Choim poprosił Annę Wójcicką o udzielenie informacji o zmianie zarządu.
A. Wójcicka oznajmiła, że w wyniku wyborów władz Stowarzyszenia prezesem została wybrana Anna
Wójcicka, wiceprezesem został wybrany Michał Zalewski, a skarbnikiem została wybrana Zina Wolska.
18. Sprawy różne i wniesione
Przewodniczący poinformował, że w trakcie posiedzenia Zarządu, na wniosek przewodniczącej Rady
Kół i Organizacji, Elizy Stankiewicz, została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia terminu składania
wniosków o przyznanie środków z II filaru FRS na rok 2016 – do dnia 5 grudnia 2015. Powodem
przedłużenia terminu była awaria systemu elektronicznego składania wniosków.
K. Choim podziękował za obecność i zakończył I posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH kadencji
2015/2016.

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 r. Rada Samorządu Studentów SGH podjęła uchwały
w następujących sprawach:


wyboru Przewodniczącego (uchwała nr 1);



powołania członków Zarządu (uchwała nr 2);



powołania członków Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 3);



powołania członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 4);



powołania Rzecznika Praw Studenta (uchwała nr 5);



ustalenia terminów posiedzeń zwykłych Rady (uchwała nr 6);



wyrażenia opinii dotyczącej projektowanego podziału Funduszu Ruchu Studenckiego (uchwała nr 7).

Protokolant

Przewodniczący

(–) Artur Dzięcioł

(–) Kacper Zubrzycki

