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Protokół 3/2016/2017
Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 9 stycznia 2017

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 2016 roku (przeniesiono do pkt
10.1.)
3. Głosowanie w sprawie wniosku o powołanie Jakuba Gajewskiego na Członka Zarządu
Samorządu Studentów ds. Projektów
4. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
5. Głosowanie w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studentów
6. Zgłoszenie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
7. Głosowanie w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Odwoławczego Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów
8. Informacja bieżąca
9. Pytania w sprawach bieżących
10. Sprawy różne i wniesione
10.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 2016 roku

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2017:
1. Marek Bogdan – Przewodniczący
2. Gałagus Michał – Sekretarz
3. Chmura Rafał – Senator
4. Połeć Piotr – Senator
5. Śledź Rafał – Senator
6. Bator Piotr
7. Bereziewicz Jakub
8. Bojar Katarzyna
9. Borucki Maciej
10. Cichacka Edyta
11. Dysko Klaudia
12. Idzi Piotr
13. Kocman Mateusz
14. Kuc Natalia
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15. Lasota Karol
16. Łącka Marta
17. Nowak Paweł
18. Pawlak Łukasz
19. Podlodowska Aleksandra
20. Prokop Monika
21. Radek Michał
22. Servaas Klaudia
23. Siemiątkowski Jakub
24. Sienkiewicz Karol
25. Urbanowicz Małgorzata

Radni nieobecni:
1. Bilejczyk Bartosz – Senator
2. Pater Patricia – Senator
3. Maciej Dąbrowski (usprawiedliwiona)

Miejsce zebrania: Aula VII w budynku G w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

1. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Bogdan Marek
rozpoczął posiedzenie o godzinie 19:05. Powitał zgromadzonych radnych i senatorów oraz sprawdził
listę obecności. Rada w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o zaakceptowaniu przedstawionego
porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 2016 roku
Radny Michał Radek zgłosił poprawki do protokołu polegające na braku daty, godziny i miejsca
posiedzenia, nazwisk wnioskodawców uchwał oraz braku dokładnych wyników liczbowych głosowań.
Sekretarz Rady zgodził się z zasadnością wszystkich poprawek oprócz konieczności zapisania
dokładnych wyników liczbowych głosowań, jako nie wynikającej z § 22 ust. 1a pkt 4. Zaproponował
przeniesienie głosowania nad przyjęciem protokołu na koniec zebrania w celu wpisania odpowiednich
korekt do tekstu. Rada podjęła jednogłośnie decyzję o przeniesieniu tego punktu na koniec zebrania.
3. Głosowanie w sprawie powołania członka Zarządu ds. Projektów
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażenie zgody na powołanie Jakuba Gajewskiego na Członka
Zarządu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej ds. Projektów. Przewodniczący zapytał, czy
radni mają pytania lub coś do powiedzenia w tej sprawie.
Radny Michał Radek zadał pytanie o proces przeprowadzania konkursu na członka zarządu ds.
projektów. Przewodniczący odpowiedział, że takiego konkursu nie było.
Padło pytanie z sali czy będzie możliwość zadawania pytań kandydatowi na członka Zarządu ds.
Projektów. Przewodniczący odpowiedział, że jest taka możliwość i zaprosił do zadawania pytań
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Jakubowi Gajewskiemu. Jeden z radnych zadał pytanie o to, czy Jakub Gajewski brał udział w konkursie
na członka zarządu. Jakub Gajewski odpowiedział, że nie.
Kolejne pytanie od radnych dotyczyło ewentualnych planowanych zmian w działaniu komisji i nowego
pomysłu na jej działanie. Jakub Gajewski odpowiedział, że w obecnej sytuacji trzeba się skupić przede
wszystkim na tym, by utrzymać już istniejące projekty na wysokim poziomie.
Następnie miała miejsce burzliwa dyskusja na temat problemów i wyzwań stojących przed komisją ds.
projektów w nadchodzącej kadencji.
Następnie radna Marta Łącka zapytała o to czy kandydat na członka Zarządu pracuje, a jeśli tak to do
kiedy. Kandydat odpowiedział, że obecnie pracuje, a umowa kończy mu się w lutym oraz, że nie
zamierza jej przedłużać.
Radny Piotr Połeć zapytał kandydata o sytuację w Stowarzyszeniu Goodwill oraz czy niepowodzenie w
Stowarzyszeniu miało wpływ na decyzję o kandydowaniu do Zarządu. Jakub Gajewski odpowiedział, że
istotnie sytuacja Stowarzyszenia jest skomplikowana, nie przewodniczy aktualnie Stowarzyszeniu oraz
że nie miało to wpływu na decyzję.
Jeden z Radnych zadał pytanie o to czy znane są osoby, które miałaby prowadzić prace Komisji ds.
Kontaktów Zewnętrznych i Komisji ds. Promocji. Jakub Gajewski odparł, że w pierwszej kolejności
rozmawia z osobami z III roku, jeśli te odmówią zacznie szukać chętnych pośród osób na II roku studiów.
Radna Natalia Kuc zdementowała informację o tym, że prowadzone są rozmowy z osobami z III roku
podając m.in. siebie oraz Radnego Michała Radka jako przykład.
Następnie padł szereg pytań odnośnie planowanej daty Balu SGH. Jakub Gajewski odparł, że
koordynator został już wyłoniony i w ustaleniu z koordynatorem podejmą optymalną decyzję.
Radna Marta Łącka zapytała czy znany jest już skład Komisji ds. Projektów. Jakub Gajewski
zadeklarował, że postara się jak najszybciej skompletować jej skład.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad projektem
uchwały. W wyniku głosowania tajnego, przy 16 głosach za, 7 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się,
Rada podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 9.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków Zarządu
Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 29 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
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§1

Rada wyraża zgodę na powołanie Jakuba Gajewskiego na członka Zarządu ds. Projektów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
Przewodniczący przeczytał listę osób, które zgłosiły się do Komisji Dyscyplinarnej. Zapytał radnych czy
chcą zgłosić dodatkowe osoby. Wobec braku nowych osób Przewodniczący zadecydował o przejściu
do kolejnego punktu posiedzenia.
5. Głosowanie w sprawie powołania kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej
Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały w sprawie powołania kandydatów do Komisji
Dyscyplinarnej. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 9
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 9.01.2017 r.

w sprawie wysunięcia kandydatur na przedstawicieli Samorządu Studentów SGH
w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
Na podstawie § 124 ust. 1 statutu SGH,

Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Jako kandydatów na przedstawicieli w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zgłasza się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Wojciecha Jana Skierskiego,
Malwinę Marię Nowacką,
Natalię Marię Kuc,
Karola Wiktora Choima,
Adriana Filipa Koniecko,
Annę Dominikę Bielacką,
Jędrzeja Kaspra Wołochowskiego,
Jakuba Pawła Wiaterka,
Dominika Jana Trznadla,
Jakuba Króla,
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Łukasza Jana Grzeszczyka,
Macieja Piotra Dąbrowskiego,
Rafała Śledzia,
Paulinę Monikę Białek.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Zgłoszenie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
Przewodniczący przeczytał listę osób, które się zgłosiły do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Zapytał
radnych, czy chcą zgłosić dodatkowe osoby. Wobec braku nowych osób Przewodniczący zadecydował
o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
7. Głosowanie w sprawie powołania kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały w sprawie powołania kandydatów do Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 10
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 9.01.2017 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatur na przedstawicieli Samorządu Studentów SGH
w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
Na podstawie § 124 ust. 2 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Jako kandydatów na przedstawicieli w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zgłasza się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wojciecha Labudę,
Mateusza Kocmana,
Łukasza Konstantego Pająka,
Justynę Żak,
Karolinę Kingę Bilecką,
Justynę Mariolę Golec,
Katarzynę Klaudię Siek.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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8. Informacja bieżąca
Członek Zarządu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. Studenckich
Arkadiusz Kamiński udzielił informacji bieżącej odnośnie sytuacji w 4 organach Samorządu: Komisji ds.
Akademików, Komisji Stypendialnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
i Zespole Prawno-Legislacyjnym
W sprawie Komisji ds. Akademików poinformowano, iż przewodniczący został już wybrany, a komisja
zaczęła działać w składzie trzyosobowym oraz wyrażono wolę przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji
w miarę potrzeb w późniejszym okresie.
W sprawie Komisji Stypendialnej ds. Studentów poinformowano, iż przewodniczący został już wybrany,
a rekrutacja przebiegła nadzwyczaj pomyślnie - zgłosiło się 11 osób.
W sprawie Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów poinformowano iż zgłosiły się dopiero
dwie osoby i postępowanie rekrutacyjne zostało przedłużone oraz zaproszono zgromadzonych na sali
do ewentualnego polecania osób, które mogłyby uczestniczyć w pracach Komisji.
W sprawie Zespołu Prawno-Legislacyjny poinformowano, iż chęć wsparcia Zespołu w pracach
zadeklarowało 6-7 osób i że Zespół powoli wdraża się w swoje obowiązki.
9. Pytania w sprawach bieżących
Radny Michał Radek zadał pytanie odnośnie zmiany w paragrafie 2 Uchwały nr 61 Senatu SGH z dnia
14 grudnia 2016 zapisu dotyczącego wprowadzania godzin rektorskich. Zapis w projekcie Uchwały
mówił, o wprowadzaniu godzin rektorskich gdy wymagać będzie tego interes Uczelni lub jej studentów.
Ostatecznie w treści Uchwały pozostał zapis jedynie o interesie Uczelni.
Senator Rafał Chmura wyjaśnił Michałowi Radkowi, że na posiedzeniu Senatu ustalono, że zwrot
„interes Uczelni” zawiera zarówno interes pracowników Uczelni, jej studentów oraz doktorantów i
zmiana ta nie godzi w interes studencki.
Radny Michał Radek zapytał o to czy odbyło się już I posiedzenie Zarządu. Przewodniczący
odpowiedział, że jeszcze się nie odbyło. Radny Michał Radek zapytał w jaki sposób w tej sytuacji została
podjęta Uchwała nr 1 Zarządu, która została opublikowana na stronie internetowej i z którą się
zapoznał. Zaznaczył, że z organów kolegialnych Samorządu jedynie Rada może podejmować uchwały
w trybie obiegowym. Wyraził wątpliwość co do jej skuteczności. Wprowadziło to zamieszanie wśród
Radnych, Przewodniczący powiedział, że zostanie ustalone, co się wydarzyło, a Sekretarz oznajmił, że
pojawiła się pewna nieścisłość.
Zadano pytanie o promocję InSGHOmnia. Członek Zarządu ds. Informacji i Komunikacji Maciej Borucki
udzielił odpowiedzi, że wydarzenie zostało stworzone i za 1 godzinę zostanie rozpoczęta promocja w
sieci. W planach między innymi publikacja snap’ów od studentów na wydarzeniu. Padło również
pytanie o kalendarz promocji projektów Samorządu. Maciej Borucki zadeklarował, że Kalendarz będzie
używany przy planowaniu aktywności w social media, również w tej kadencji. Na pytanie o osobę
odpowiedzialną za promocję wydarzeń odpowiedziano, że do czasu powołania Komisji ds. Promocji,
obowiązki te pełni Komisja ds. Informacji i Komunikacji. Maciej Borucki odpowiadając na pytanie o
promocję i plan jakości kształcenia w sprawie ankiet o ocenach wykładowców
poinformował, że od środy rusza akcja promocji ankiet wśród Studentów.
10. Sprawy różne i wniesione
10.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 2016 roku
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Sekretarz przeczytał radnym zmienione fragmenty protokołu. Rada podjęła decyzję o przyjęciu
protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 2016 roku. Wobec braku spraw różnych i wniesionych
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 20:30.

Sekretarz

Przewodniczący

(–) Michał Gałagus

(–) Bogdan Marek
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