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Protokół 5/2016/2017
Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 21 lutego 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Samorządu Studentów.
Przedstawienie kandydata na Zastępcę Rzecznika Praw Studenta.
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Katarzyny Siek na stanowisko Zastępcy
Rzecznika Praw Studenta. (przeniesiono do pkt 6)
Pytania do kandydatki na członka Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych (przeniesiono do
pkt 4)
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Ewy Kujszczyk na członka Zarządu ds.
Kontaktów Zewnętrznych. (przeniesiono do pkt 7)
Pytania do kandydatki na członka Zarządu ds. Promocji (przeniesiono do pkt 5)
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zofii Sobkowicz na członka Zarządu ds.
Promocji.
Sprawy różne i wniesione.
Informacja bieżąca.
Pytania w sprawach bieżących.

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017:
1. Marek Bogdan – Przewodniczący
2. Gałagus Michał – Sekretarz
3. Chmura Rafał – Senator
4. Pater Patricia - Senator
5. Śledź Rafał – Senator
6. Bojar Katarzyna
7. Borucki Maciej
8. Dąbrowski Maciej
9. Dysko Klaudia
10. Idzi Piotr
11. Kocman Mateusz
12. Lasota Karol
13. Radek Michał
14. Servaas Klaudia
15. Sienkiewicz Karol

Radni nieobecni:
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1. Bilejczyk Bartosz – Senator
2. Piotr Połeć – Senator
3. Bator Piotr
4. Bereziewicz Jakub (usprawiedliwiony)
5. Cichacka Edyta
6. Kuc Natalia (usprawiedliwiona)
7. Łącka Marta
8. Nowak Paweł
9. Pawlak Łukasz (usprawiedliwiony)
10. Podlodowska Aleksandra
11. Prokop Monika (usprawiedliwiona)
12. Siemiątkowski Jakub
13. Urbanowicz Małgorzata

Miejsce zebrania: Aula II 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 19:15. Powitał zgromadzonych radnych i senatorów oraz sprawdził
listę obecności. Michał Radek zaproponował zmianę porządku obrad w postaci przejściu po punkcie 3
do punktu 5, a następnie 7. W następnej kolejności punkty 4, 6 oraz 8. Rada w głosowaniu jawnym
podjęła decyzję o zaakceptowaniu nowego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Samorządu Studentów
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 2 lutego 2017 r. został przyjęty przez Radę w głosowaniu jawnym.
3. Przedstawienie kandydatki na Zastępcę Rzecznika Praw Studenta
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażenie zgody na powołanie Katarzyny Siek na stanowisko
Zastępcy Rzecznika Praw Studenta. Kandydatka przedstawiła się oraz krótko opowiedziała o swojej
motywacji w kontekście pełnienia w.w. funkcji.
4. Przedstawienie oraz pytania do kandydatki na członka Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażenie zgody na powołanie Ewy Kujszczyk na stanowisko członka
Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych. Głos zabrała Ewa Kujszczyk – kandydatka na członka Zarządu ds.
Kontaktów Zewnętrznych. Przedstawiła się oraz opowiedziała o swojej dotychczasowej działalności
uczelnianej. Katarzyna Bojar zadała pytanie kandydatce o konkretne zmiany jakie zamierza
wprowadzić. Ewa Kujszczyk odpowiedziała, że zależy jej na większej kontroli nad projektami. Swoje
działania zamierza skupić na wprowadzeniu całorocznej oferty partnerskiej dla mediów oraz
kontynuacji szkoleń dla studentów I roku studiów licencjackich. Zaznaczyła również, że ważna jest
współpraca w obrębie Samorządu. Jako swoich współpracowników wskazała Kamila Twardo (członek
komisji) oraz Sylwię Działak (kandydatura niepotwierdzona). Komisja najprawdopodobniej będzie
składała się z trzech osób.
5. Przedstawienie oraz pytania do kandydatki na członka Zarządu ds. Promocji
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Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażenie zgody na powołanie Zofii Sobkowicz na stanowisko
członka Zarządu ds. Promocji. Głos zabrała kandydatka na członka Zarządu ds. Promocji – Zofia
Sobkowicz. Przedstawiła się oraz opowiedziała o swojej uczelnianej aktywności – tj. pracy przy
organizowaniu Biegu SGH, a także koordynowania Mostów Ekonomicznych. Uzasadniając swoją
kandydaturę na w.w. stanowisko wskazała chęć usystematyzowania promocji w projektach.
Zaoferowała swoją pomoc w tej kwestii. Obejmując stanowisko planuje skupić się na powrocie do
tradycji szkoleń z zakresu Photoshop’a oraz Ilustratora. Warsztaty miałyby na celu zaznajomienie
najmłodszych studentów z tematyką tworzenia grafik komputerowych. Jako swoich
współpracowników wskazała Monikę Roszkowską, Paulinę Giemzę oraz Aleksandrę Pasierbiak. Zofia
wspomniała, że planuje zorganizować spotkanie otwarte dla I roku studiów licencjackich, które będzie
miało na celu zapoznanie studentów z tematem grafik komputerowych. Z sali padło pytanie o termin
takiego spotkania. Zofia odpowiedziała, że spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w połowie
bieżącego semestru.
6. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Katarzyny Siek na stanowisko Zastępcy
Rzecznika Praw Studenta.
Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad projektem uchwały. W wyniku głosowania
tajnego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 21.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Rzecznika Praw Studenta
Na podstawie § 57a ust. 5 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Rada wyraża zgodę na powołanie Katarzyny Siek na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw

Studenta
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.02.2017 r.

7. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Ewy Kujszczyk na członka Zarządu ds.
Kontaktów Zewnętrznych
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Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad projektem
uchwały. W wyniku głosowania tajnego, przy 14 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym się, Rada
podjęła uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 14
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 21.02.2017 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:
§1
Rada wyraża zgodę na powołanie Ewy Kujszczyk na stanowisko członka Zarządu ds. Kontaktów

Zewnętrznych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.02.2017 r.

8. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zofii Sobkowicz na członka Zarządu ds.
Promocji
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad projektem
uchwały. W wyniku głosowania tajnego, przy 14 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym się, Rada
podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 15
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 21.02.2017 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
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uchwala co następuje:
§1

Rada wyraża zgodę na powołanie Zofii Sobkowicz na stanowisko członka Zarządu ds. Promocji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.02.2017 r.

9. Sprawy różne i wniesione
Brak spraw różnych i wniesionych.
10. Informacja bieżąca
Michał Radek zadał pytanie o informację bieżącą oraz sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Przewodniczący Bogdan Marek odpowiedział, że sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnym
posiedzeniu Rady, jednakże Rafał Chmura zdecydował się przedstawić owo sprawozdanie na bieżącym
posiedzeniu Rady Samorządu Studentów. Rafał Chmura poinformował, że została podjęta uchwała
odnośnie stypendiów celowych. Ponadto najprawdopodobniej budynek S zostanie zburzony. W jego
miejsce ma powstać nowy budynek dydaktyczno-administracyjny. Bogdan Marek próbował uzyskać
szczegółowe informacje na ten temat od władz Uczelni. Dowiedział się, że budynek ma zostać oddany
do użytku w roku 2020. Z informacji przekazanych przez Rafała Chmurę wynika, że na ostatnim
posiedzeniu Senatu odbywało się głosowanie w sprawie powołania przedstawicieli Komisji
Dyscyplinarnej. Przewodniczący Bogdan Marek dodaje, że została poruszona kwestia wytycznych
dotyczących nowych kierunków studiów. Ustalono, że przedmioty humanistyczne muszą zawierać się
w bloku 5-ectsów, z kolei wychowanie fizyczne nie będzie rozliczane w ramach punktów ECTS. Piotr
Idzi dopytuje o kwestie związane z wychowanie fizycznym oraz Akademickim Związkiem Sportowym.
Rafał Chmura udziela odpowiedzi, że za zajęcia w ramach AZSu również nie będą przysługiwały punkty
ECTS. Przewodniczący Bogdan Marek dodaje, że na posiedzeniu Senatu dużo czasu poświęcono kwestii
likwidacji kierunków. Rafał Chmura wtrąca, że został opracowany projekt kierunku „zarządzanie
projektami”, który zostanie najprawdopodobniej wprowadzony od przyszłego roku akademickiego. Ma
to być pełny kierunek, na którym nie będzie możliwości robienia specjalizacji.
Po udzielonej informacji bieżącej Przewodniczący Bogdan Marek proponuje przejście do pytań w
sprawach bieżących.
11. Pytania w sprawach bieżących
Michał Radek zadaje pytanie odnośnie uchwały nr 7 Zarządu. Pyta, dlaczego Rada, pomimo paragrafu
55 ustęp 2 Regulaminu odnośnie podejmowania decyzji przez członka zarządu ds. finansów i
administracji, nie zajęła się takim wnioskiem. Kolejne pytanie dotyczy regulaminu. Michał Radek pyta,
dlaczego regulamin nie został przedstawiony na posiedzeniu Rady. Sugeruje, że chciano podjąć jak
najszybsze działania mimo braku przeszkody nad zwołaniem nadzwyczajnego posiedzenia Rady.
Na pytania odpowiedzi udzielił Michał Gałagus. Podjęte działania uzasadnił faktem, że poprzedni
Regulamin nie nadawał się do przyznawania środków finansowych. Zaznaczył, że trzeba było bardzo
szybko uchwalić nową podstawę prawną, ponieważ poprzedni akt nie zapewniał odpowiedniej ochrony
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dla dysponenta i wnioskujących. Michał Radek, powołując się na przepis blankietowy, zaznacza, że w
Regulaminie istnieje kompetencja do uregulowania niektórych rzeczy.
Michał Gałagus zadał pytanie Michałowi Radkowi jako byłemu przewodniczącemu Zespołu PrawnoLegislacyjnego, dlaczego Regulamin Finansowy nie został uchwalony za czasów jego kadencji. Michał
Radek odpowiedział, że działanie takie nie leżało w zakresie jego kompetencji, ponieważ Zespół nie ma
inicjatywy uchwałodawczej. Stwierdził, że informował o potrzebie uchwalenia Regulaminu
Finansowego. Zadał pytanie, dlaczego nie można takiego Regulaminu przyjąć teraz. W odpowiedzi
Michał Gałagus wytłumaczył, że istnieją plany, aby w najbliższym czasie uchwalić „porządny”
Regulamin Finansowy oraz wygasić uchwałę.
Michał Radek zadaje pytanie, dlaczego nie ma przepisu z poprzedniego regulaminu stanowiącego, że
podmiot, który otrzymuje środki na projekt z III filaru FRS jest obowiązany do umieszczenia logo
Samorządu na materiałach promocyjnych. Michał Gałagus wytłumaczył, że przytoczony przepis był
martwy. Powołał się przy tym na swoje doświadczenia z poprzedniego roku, kiedy to sam ubiegał się o
takie dofinansowanie. Ponadto wyraził wątpliwość o realne korzyści dla Samorządu z egzekwowania
takiego przepisu. Zdaniem Michała Radka logo Samorządu Studentów jest konieczne w przypadku
projektów dofinansowanych z III filaru FRS.
Michał Radek zapytał, dlaczego nie opublikowano aktualnego podziału środków z Funduszu Ruchu
Studenckiego na stronie Samorządu Studentów. Michał Gałagus odpowiedział, że podział został
opublikowany na stronie Działu Obsługi Studentów. Dodał, że preliminarz jest tymczasowy, stąd jego
zdaniem nie była zasadna publikacja na stronie Samorządu, ponieważ mogłoby to wprowadzać w błąd.
Michał Radek zapytał o to, czy został już uchwalony Plan Rzeczowo-Finansowy uczelni. Michał Gałagus
odpowiedział, że władze czekają jeszcze na informację o wysokości dotacji budżetowej i dopiero wtedy
będzie mógł zostać uchwalony odpowiedni plan. Na koniec padło pytanie o wysokość IV i V filaru FRS.
Michał Gałagus odpowiedział, że na chwilę obecną nie są przyznane środki finansowe na tych filarach,
ponieważ w tym przypadku również czeka na informację o dotacji. Takie porozumienie zostało zawarte
z Kanclerzem.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zamknął zebranie o godzinie 20:15 i zaprosił radnych na
kolejne posiedzenie.

Sekretarz

Przewodniczący

(–) Michał Gałagus

(–) Bogdan Marek
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