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Protokół 8/2016/2017
Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniach 10 i 11 kwietnia 2017

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów dnia 13 marca 2017 roku.
(przeniesiono do pkt. 11.1.)
3. Wystąpienie prorektora ds. studentów i dydaktyki prof. Krzysztofa Kozłowskiego
dotyczące w szczególności konieczności zmian w Regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.
4. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii co do treści Regulaminu studiów pierwszego i
drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
5. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii nt. planu i programu kształcenia.
6. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat poprawek do Regulaminu ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.
6a. Głosowanie w sprawie odwołania Macieja Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu ds.
Infrastruktury.
7. Głosowanie w sprawie uchylenia starego Statutu i uchwalenia nowego Statutu Rady Kół
i Organizacji.
8. Przyjęcie przysięgi od Senatora Macieja Boruckiego.
9. Informacja bieżąca.
10. Pytania w sprawach bieżących.
11. Sprawy wniesione.
11.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów dnia 13 marca 2017 roku.

Radni obecni na posiedzeniu w dniach 10 i 11 kwietnia 2017:
1. Dysko Klaudia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
2. Idzi Piotr (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
3. Kocman Mateusz (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
4. Kuc Natalia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
5. Pawlak Łukasz (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
6. Podlodowska Aleksandra (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
7. Radek Michał (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
8. Servaas Klaudia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
Radni obecni na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 (kontynuacja posiedzenia):
1. Marek Bogdan – Przewodniczący (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
2. Gałagus Michał – Sekretarz (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
3. Borucki Maciej – Senator (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)

Posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH, 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Pkt 2

2/6
4. Chmura Rafał – Senator (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
5. Pater Patricia – Senator (obecna 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
6. Połeć Piotr – Senator (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
7. Śledź Rafał – Senator (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
8. Bator Piotr (obecny 11 kwietnia 2017 r.)
9. Bojar Katarzyna (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
10. Cichacka Edyta (obecna 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
11. Dąbrowski Maciej (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
12. Dysko Klaudia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
13. Idzi Piotr (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
14. Kocman Mateusz (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
15. Kuc Natalia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
16. Lasota Karol (obecny 11 kwietnia 2017 r.)
17. Pawlak Łukasz (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
18. Podlodowska Aleksandra (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
19. Prokop Monika (obecna 11 kwietnia 2017 r.)
20. Radek Michał (obecny 10 kwietnia 2017 r.)
21. Servaas Klaudia (obecna 10 kwietnia 2017 r.)
22. Siemiątkowski Jakub (obecny 11 kwietnia 2017 r.)
23. Sienkiewicz Karol (obecny 10 i 11 kwietnia 2017 r.)
24. Urbanowicz Małgorzata (obecna 11 kwietnia 2017 r.)

Radni nieobecni:
1. Bereziewicz Jakub (usprawiedliwiony)
2. Łącka Marta (usprawiedliwiona)
3. Nowak Paweł (usprawiedliwiony)

Miejsce zebrania: Aula VII w budynku G w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (10.04.2017 r.)
Aula II w budynku G w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (11.04.2017 r.)

1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Bogdan Marek
rozpoczął posiedzenie o godzinie 19:10. Powitał zgromadzonych radnych i senatorów oraz sprawdził
listę obecności. Rada w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o zaakceptowaniu porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów dnia 13 marca 2017 roku.
Radny Michał Radek zgłosił poprawki do protokołu, polegające na modyfikacji wypowiedzi niektórych
osób podczas poprzedniego posiedzenia. Podjęto decyzję o wprowadzeniu poprawek do projektu
protokołu. Michał Gałagus zaproponował ponadto zmianę porządku obrad. Zmiana miałaby polegać
na przesunięciu punktu 2, który miałby nastąpić po punkcie 10. Michał Radek zadaje pytanie o powód
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takiej zmiany. Przewodniczący Bogdan Marek tłumaczy, że celem jest możliwie jak najszybsze przejście
do wystąpienia Prorektora ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztofa Kozłowskiego. Rada w
głosowaniu jawnym podjęła decyzję o zaakceptowaniu nowego porządku obrad.
3. Wystąpienie Prorektora ds. studentów i dydaktyki prof. Krzysztofa Kozłowskiego dotyczące w
szczególności konieczności zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej.
Prorektor zwrócił uwagę, że dotychczasowy system stypendialny nie spełnia swoich funkcji
dostatecznie. Problemem jest przymus udostepnienia danych osobowych, na podstawie których
wyliczane są średnie. Prorektor poinformował, że skonsultował się z prawnikami Uczelni, jednakże nie
ma możliwości zmiany obecnie funkcjonującego systemu. Michał Radek zadał pytanie czy nie ma
możliwości „obrobienia danych w arkuszu”. Prorektor doprecyzował, że chodzi o dane innych osób.
Ponadto wyraził aprobatę dla obecnych założeń systemu, gdyż odzwierciedlają one zróżnicowanie w
grupach. Maciej Borucki zadał pytanie, czy zmiana systemu nie spowoduje wywrócenia wszystkiego
„do góry nogami”. Prorektor odpowiedział, że nie ma pomysłu na lepsze rozwiązanie oraz pyta
studentów o pomysły na wyeliminowanie problemu. Potwierdza swoją gotowość do rozmów.
Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Emilian Łyga powiedział, że jest to poważna
kwestia, ponieważ istnieje możliwość odwołania do sądu administracyjnego. On sam spotkał się z
informatykami, którzy potwierdzili brak możliwości rozwiązania tej kwestii. Prorektor poinformował,
że odpowiedzią władz uczelni na problem opóźnienia we wpisywaniu ocen jest wydłużenie terminu
liczenia średniej stypendialnej (np. 10 dni po zakończeniu sesji). Piotr Połeć zadał pytanie w sprawie
możliwości ograniczenia weryfikacji części składowych czynnika korygującego służącego do wyliczania
średniej stypendialnej. Prorektor odpowiedział, że takie rozwiązanie jest niemożliwe. Michał Radek
podał przykład złożenia odwołania do sądu oraz jego pozytywnego rozpatrzenia, co skutkowało
przyznaniem stypendium. Prorektor stwierdził, że istnieje ryzyko skali.
Prorektor poinformował o autopoprawce w regulaminie studiów, która polega na zwiększeniu godzin
wychowania fizycznego. Prorektor zaznaczył, że zgodnie z rozporządzeniem ministra istnieje
obowiązek 30 godzin wychowania fizycznego na studiach licencjackich. Dodał, że władze Uczelni
postanowiły, że zarówno na pierwszym, jak i na drugim semestrze I roku studiów licencjackich będzie
obowiązek uczęszczania na zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin przypadających na
każdy z semestrów. Natomiast na studiach sobotnio-niedzielnych nie będzie zajęć z wychowania
fizycznego. Prorektor w odpowiedzi na pytanie Piotra Idziego poinformował, że zajęcia te nie będą
miały żadnych punktów ECTS, podobnie jak zajęcia w ramach Akademickiego Związku Sportowego.
Michał Radek zadał pytanie o regulamin praktyk. Prorektor odpowiada, że zostanie on przedstawiony
w maju na posiedzeniu Senatu.
Michał Radek zadał pytanie, czy Uczelnia przewiduje naliczanie opłat za powtarzanie przedmiotów oraz
kwestionuje istnienie darmowych warunków. Prorektor wyraził aprobatę dla naliczania opłat
proporcjonalnie do ilości punktów ECTS, które posiada dany przedmiot. Michał Radek poinformował,
że złoży wniosek o kontynuację tego tematu w innym terminie.
Przewodniczący Bogdan Marek oraz Piotr Połeć zapytali, dlaczego na studiach niestacjonarnych nie ma
możliwości wyboru drugiego języka. Zaznaczył, że brak takiej możliwości podważa zasadę równości
kształcenia. Prorektor odpowiedział, że zmiany wprowadzane są stopniowo oraz zwrócił uwagę na
dużą ilość spraw, które do tej pory udało się uporządkować.
Prorektor poinformował, że obecnie istnieje możliwość kontynuowania nauki pomimo jednego
warunku oraz jednorazowo można powtarzać przedmiot. Na studiach magisterskich możliwe jest
zmienienie kierunku. Ponadto egzamin z ekonomii na studiach magisterskich będzie miał formę
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pisemną. Kolejna zmiana to więcej odesłań do sylabusów. Ma to na celu ułatwienie wykładowcom
zagranicznym prowadzenie zajęć. Dodatkowo „zliberalizowano specjalności”, co powoduje, że
specjalności nie są związane z pracą dyplomową, a co za tym idzie – nie ma ograniczenia w ilości
realizowanych specjalności. Prorektor zaznaczył, że wszystkie zmiany zostały poczynione na korzyść
studentów, czego dowodem jest uznanie wszystkich zgłoszonych poprawek do regulaminu. Prorektor
poinformował, że obecnie zezwala się na zrezygnowanie z przedmiotu w przeciągu miesiąca. Piotr
Połeć stwierdził, że jest to zbyt krótki czas. Prorektor wytłumaczył, że nie udało się „obronić” trzech
miesięcy oraz zasugerował rozważenie sprawy na posiedzeniu Senatu. Prorektor poinformował, że
kolejna zmiana dotyczy egzaminu komisyjnego. Obecnie w egzaminie takim może brać udział osoba
odpowiedzialna za przygotowanie standardowego egzaminu, ale nie będąca osobą egzaminującą
zdającego. Natalia Kuc zadała pytanie sali o konsultacje. Podała przykład dziekana Witkowskiego
można się zapisać dopiero na maj, co jest według niej absurdalne. Prorektor zapewnił o swoich
wysiłkach podejmowanych w tej sprawie. Michał Radek zadał pytanie, czy regulamin studiów będzie
również dostępny w wersji angielskiej. Prorektor poinformował, że będzie udostępnione tłumaczenie
przysięgłe, co jest wynikiem starań o umiędzynarodowianie studiów. Maciej Borucki zadał pytanie o
paragraf 32 regulaminu – czy użyte sformułowanie odnosi się do odsetka studentów. Prorektor
odpowiedział, że początkowo zakładano 10%, jednakże ostatecznie przyjęte zostanie „powyżej średniej
4,0”. Prorektor dał do zrozumienia, że wywiązał się ze wszystkich rzeczy, o które został poproszony.
Michał Radek wniósł wniosek o zamknięcie dyskusji.
4. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii co do treści Regulaminu studiów pierwszego i drugiego
stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii co do treści Regulaminu studiów
pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Michał Radek składa wniosek
o głosowanie tajne. Przewodniczący zarządził 30-minutową przerwę w obradach w celu wydrukowania
kart i przygotowania urny do głosowania. W wyniku głosowania tajnego Rada podjęła uchwałę o
następującej treści:
Uchwała Rady Samorządu Studentów SGH nr 20
z dnia 10.04.2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii co do treści Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię na temat treści Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
§2

Posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH, 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Pkt 2

5/6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.04.2017 r.

5. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii nt. planu i programu kształcenia.
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat planu i programu kształcenia.
W jego wyniku przy 10 głosach za, 2 wstrzymujących się oraz 7 przeciw, Rada podjęła uchwałę o
następującej treści:
Uchwała Rady Samorządu Studentów SGH nr 21
z dnia 10.04.2017 r.
w sprawie zaopiniowania planu studiów i programu kształcenia.
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Opiniuje się pozytywnie plan studiów i programu kształcenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.04.2017 r.

6. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat poprawek do Regulaminu ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.
Przewodniczący wniósł uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat poprawek do Regulaminu
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej. Zaproponował, aby
przejść do głosowania. W jego wyniku, przy 9 głosach za oraz 10 głosach wstrzymujących się, uchwała
nie została podjęta.
Michał Radek wraz z grupą radnych wniósł o dodanie do porządku obrad punktu 6.a. w brzmieniu:
„Głosowanie w sprawie odwołania Macieja Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu ds. Infrastruktury.
Rada pozytywnie przychyliła się do tego wniosku. O godzinie 22:00 Przewodniczący podjął decyzję o
przeniesieniu posiedzenia na kolejny dzień.
6a. Głosowanie w sprawie odwołania Macieja Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu ds.
Infrastruktury.
Przewodniczący wznowił posiedzenie o godzinie 19:00 w dniu 11 kwietnia 2017 r. i ponownie sprawdził
obecność. Na sali było obecnych 14 radnych, stwierdzono więc kworum niezbędne do podejmowania
uchwał. Wobec braku na sali wnioskodawcy Michała Radka, Przewodniczący poprosił o zadawanie
pytań do Macieja Dąbrowskiego oraz wygłaszanie stanowisk przez radnych. Wobec braku chęci
wyrażenia opinii do wniosku o odwołanie, Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania. W
wyniku głosowania tajnego, uchwała w sprawie odwołania Maciej Dąbrowskiego z funkcji Członka
Zarządu ds. Infrastruktury została odrzucona jednogłośnie.
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7. Głosowanie w sprawie uchylenia starego Statutu i uchwalenia nowego Statutu Rady Kół i
Organizacji.
Przewodniczący wniósł uchwałę w sprawie uchylenia starego Statutu i uchwalenia nowego Statutu
Rady Kół i Organizacji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
8. Przyjęcie przysięgi od Senatora Macieja Boruckiego.
Nowo wybrany Senator Maciej Borucki złożył przysięgę.
9. Informacja bieżąca.
Brak informacji bieżących.
10. Pytania w sprawach bieżących.
Brak pytań w sprawach bieżących.
11. Sprawy wniesione.
11.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów dnia 13 marca 2017 roku.
Przewodniczący ponownie wniósł o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Protokół z
wcześniej zaproponowanymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie. Wobec braku pytań,
Przewodniczący zamknął zebranie o godzinie 19:30 w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Sekretarz

Przewodniczący

(–) Michał Gałagus

(–) Bogdan Marek
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