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Protokół 9/2016/2017
Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 8 maja 2017
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniach 10 i 11 kwietnia
2017 r.
3. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na treść studiów pierwszego i drugiego stopnia w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uchwalonego uchwałą nr 128 Senatu SGH z dnia 12
kwietnia 2017 r.
4. Sprawy bieżące
4.1. Informacja Anny Wójcickiej, Prezes Stowarzyszenia Samorządu Studentów w sprawie
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
5. Pytania w sprawach bieżących
6. Sprawy wniesione
Radni obecni na posiedzeniu w dniu 8 maja 2017:
1. Marek Bogdan – Przewodniczący
2. Gałagus Michał – Sekretarz
3. Borucki Maciej – Senator
4. Chmura Rafał – Senator
5. Pater Patricia - Senator
6. Połeć Piotr – Senator
7. Bator Piotr
8. Bojar Katarzyna
9. Cichacka Edyta
10. Dąbrowski Maciej
11. Lasota Karol
12. Nowak Paweł
13. Radek Michał
14. Siemiątkowski Jakub
15. Sienkiewicz Karol
16. Urbanowicz Małgorzata
Radni nieobecni:
1. Śledź Rafał – Senator (usprawiedliwiony)
2. Bereziewicz Jakub (usprawiedliwiony)
3. Dysko Klaudia
4. Idzi Piotr
5. Kocman Mateusz
6. Kuc Natalia (usprawiedliwiona)

Posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH, 8 maja 2017 r.

Pkt 2

2/4
7. Łącka Marta
8. Pawlak Łukasz (usprawiedliwiony)
9. Podlodowska Aleksandra
10. Servaas Klaudia
11. Prokop Monika (usprawiedliwiona)

Miejsce zebrania: Aula III 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. Przewodniczący zgłosił również poprawkę do przesłanego wcześniej porządku obrad w
postaci dodania pkt. 4.1. o treści: „Informacja Anny Wójcickiej, Prezes Stowarzyszenia Samorządu
Studentów w sprawie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia”. Rada w głosowaniu jawnym
podjęła decyzję o zaakceptowaniu zmienionego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r.
Michał Radek zgłosił poprawki do protokołu w zakresie formy listy obecności oraz dwóch wypowiedzi
Piotra Połcia dotyczących pytań do Prorektora Kozłowskiego. Piotr Połeć potwierdził, że zmiany
zgłoszone przez Michała Radka są zasadne. Po dokonaniu powyższych zmian Rada przyjęła Protokół z
posiedzenia Rady w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r. w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na treść studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, uchwalonego uchwałą nr 128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia
2017 r.
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że w trakcie posiedzenia Senatu wprowadzono 3
poprawki do projektu Regulaminu zaprezentowanego poprzednio Radzie. Zaznaczył, że dwie z nich
zostały zaproponowanego przez Senatora studenckiego, Michała Gałagusa. Michał Gałagus krótko
przedstawił zmianę w zapisach dotyczących zasad dla studentów pragnących studiować na dwóch
kierunkach studiów w SGH oraz terminu publikacji instrukcji Dziekana dotyczącej zasad
przeprowadzania egzaminu dyplomowego z ekonomii.
Przewodniczący Bogdan Marek wniósł uchwałę o wyrażenie zgody na treść Regulaminu studiów
pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uchwalonego uchwałą nr
128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r. W wyniku głosowania jawnego, Rada przyjęła następującą
uchwałę:

Uchwała Rady Samorządu Studentów SGH nr 23
z dnia 08.05.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na treść Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
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Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1

Wyraża się zgodę na treść Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie, uchwalonego uchwałą nr 128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 09.05.2017 r.

4. Sprawy bieżące
4.1. Informacja Anny Wójcickiej, Prezes Stowarzyszenia Samorządu Studentów w sprawie Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia
Anna Wójcicka powitała zgromadzonych radnych oraz poinformowała, że kadencja obecnego zarządu
zbliża się do końca. Wyjaśniła, że każdy radny, który pojawi się na walnym zebraniu członków otrzymuje
uprawnienia Członka Stowarzyszenia i może brać udział w wyborach nowych władz. Oświadczyła, że
zaprasza wszystkich radnych, ponieważ zależy jej na wysokiej frekwencji podczas zebrania.
Pozostałe sprawy bieżące
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że dotychczasowy Członek Zarządu ds. Infrastruktury
Maciej Dąbrowski złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Dodał, że jeśli radni mają dodatkowe pytania
dotyczące powodów rezygnacji, to mogą je zadać w tym momencie, ponieważ Maciej Dąbrowski jest
obecny na sali i może na nie odpowiedzieć. Nikt nie zgłosił pytania.
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że w trakcie kolejnego posiedzenia Senatu SGH
odbędzie się głosowanie w sprawie uchwały rekrutacyjnej. Dodał, że możliwa jest również uchwała o
zmianie Statutu Uczelni. Wspomniał, że dotychczas największe emocje budzi zapis o ślubowaniu.
Michał Radek zadał pytanie o kwestię ułatwień w rekrutacji dla laureatów konkursu Zwolnieni z Teorii.
Przewodniczący Bogdan Marek odpowiedział, że według jego informacji, nie będą im przysługiwać
dodatkowe uprawnienia. Michał Radek zadał również pytanie o kwestię ułatwień w rekrutacji dla
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz pozostały olimpiad zatwierdzonych przez
ministerstwo. Zapytał również, czy matura z ekonomii oraz tytuły finalisty olimpiad ekonomicznych
będą zwalniały z planowanego egzaminu wstępnego. Przewodniczący wyjaśnił, że tytuł finalisty
Olimpiady Przedsiębiorczości będzie zwalniał z egzaminu, natomiast tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej nie. W sprawie matury z ekonomii przewodniczący odpowiedział, że dopyta o tę sprawę
prorektora, jednak egzamin to test wiedzy z przedsiębiorczości, nie ekonomii. W toku dyskusji Michał
Radek zwrócił uwagę na różnicę między sformułowaniem „limit miejsc na kierunek” a „liczbą miejsc na
kierunek” i poprosił o używanie tego drugiego. Michał Radek zaproponował również możliwość
przeprowadzania egzaminów wstępnych w kilku terminach rocznie oraz zachowanie ważności
wyników egzaminów, do których uczeń podszedł w trakcie nauki w liceum.
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że obecnie trwają prace komisji ds. opracowania
strategii rozwoju SGH. Powiedział, że prace komisji skupiają się w chwili obecnej na przeprowadzeniu
badań ankietowych ze środowiskiem akademickim. Dodał, że po posiedzeniu prześle wszystkim
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radnym tekst takiej ankiety. Przewodniczący poinformował również, że trwają prace komisji ds.
społecznej odpowiedzialności SGH. Michał Radek zadał pytanie o to, czy studenci mają swoich
reprezentantów w tych komisjach. Przewodniczący odparł, że osobiście reprezentuje głos studentów
w trakcie prac.
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że niedługo odbędą się Juwenalia SGH, na które
serdecznie wszystkich zaprasza. Katarzyna Bojar oraz Michał Radek zgłosiła wątpliwość co do
efektywności działań promocyjnych związanych z imprezą. Przewodniczący stwierdził, że jego zdaniem
promocja prowadzona jest w sposób prawidłowy, a zespół projektowy ma pełną autonomię w tej
kwestii.
Arkadiusz Kamiński poinformował, że prace nad zmianami w Regulaminie pomocy materialnej są na
etapie końcowym, a następnego dnia ma się odbyć spotkanie finalizujące w tej sprawie. Dodał, że do
przedyskutowania zostały ostatnie poprawki.
Przewodniczący Bogdan Marek poinformował, że dokonano zmian w Regulaminie oceny projektów i
działalności studenckiej w SGH w zakresie działalności Samorządu wynikającej z aktywności na rzecz
społeczności studenckiej oraz Uczelni. Michał Radek zgłosił poprawkę redakcyjną, która została uznana
za zasadną. Stwierdził, że brak szerszych konsultacji zmian ważnych aktów prawnych jest skandaliczny.
Michał Gałagus poinformował, że zostanie dokonana wspomniana poprawka redakcyjna.
Na koniec Przewodniczący podał informację o rezygnacji Jana Ryznera z funkcji Przewodniczącego
Komisji Wyborczej.
5. Pytania w sprawach bieżących
Michał Radek zadał pytanie o remont w akademiku „Grosik” oraz stan prac remontowych w akademiku
„Sabinki”. Bogdan Marek udzielił odpowiedzi informując o zakończonym remoncie Sabinek oraz
planowanych przyszłych pracach w Grosiku i Sabinkach. Michał Radek zapytał również o kwestię
zmniejszenia miejsc w akademikach Uczelni. Przewodniczący odpowiedział, że jeśli liczba pokoi
dwuosobowych wróci do sytuacji sprzed remontu
Michał Radek zapytał również o to, czy jest możliwy wniosek o wprowadzenie minimalnej wysokości
stypendium Rektora. Senator Rafał Chmura odrzekł, że propozycja Michała Radka (tj. w przypadku
niskich progów uprawniających do stypendium np. 4,01 wypłata minimalnego stypendium w wysokości
np. 200 zł) jest jego zdaniem niesprawiedliwym mechanizmem dyskryminującym osoby z wyższą
średnią (np. około 4,20 w powyższym przykładzie).
Na koniec Michał Radek zaproponował, aby wnioski Think Tanku 3.0 zostały zaprezentowane w ramach
prac zespołu ds. nowej strategii SGH.
6. Sprawy wniesione
Brak spraw wniesionych. Wobec tego, Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 20:07.

Sekretarz

(–) Michał Gałagus

Przewodniczący

(–) Bogdan Marek
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