Uchwała nr 6
Komisji Rewizyjnej
Samorządu Studentów SGH
z dnia 30.09.2018 r.
w sprawie wyników kontroli z działalności Prezydium oraz Komitetu Wykonawczego

Na podstawie §4 ust. 1-3 Regulaminu organizacyjnego Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie
Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Dokonuje się publikacji wyników kontroli, przeprowadzonej w dniu 23 września 2018 r. w następujących
organach Samorządu Studentów:
1) Komisja ds. Jakości Kształcenia – załącznik nr 1
2) Komisja ds. Relacji Zewnętrznych – załącznik nr 2
3) Komitet Wykonawczy – załącznik nr 3
4) Komisja ds. Studenckich – załącznik nr 4
5) Komisja ds. Informacji i Komunikacji – załącznik nr 5
6) Komisja ds. Finansów i Administracji – załącznik nr 6
7) Prezydium Samorządu Studentów – załącznik nr 7

§2
Wzywa się przewodniczących organów podjętych kontroli o wdrożenie rekomendacji przedstawionych w
wynikach kontroli.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Komisji Rewizyjnej

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Michał Gałagus
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Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Jakości Kształcenia
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: Adrian Michalczuk (przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalności Komisji ds. Jakości Kształcenia jako dobrą. Pozytywnie zostały
ocenione inicjatywy, podjęte dotychczas przez KJK. Z aprobatą przyjęto plan działań KJK do końca roku
2018, a także koncepcje projektowe. Za słuszne uznano rozszerzenie składu osobowego KJK, z
zastrzeżeniem, że nie zakłóci to sprawności działania.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się zintensyfikowanie współpracy z Komisją Informacji i Komunikacji w zakresie
bezpośredniego docierania do studentów z informacjami o zmianach związanych z jakością kształcenia.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 2 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Relacji Zewnętrznych
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego organu obecny na kontroli: Mateusz Kocman (przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia dotychczasową działalność organu poddanego kontroli jako zadowalającą,
aczkolwiek wymagającą intensyfikacji. Pozytywnie odniesiono się do współpracy z Uczelnią w zakresie
przedmiotu prowadzonego z firmą. Z zadowoleniem przyjęto również wiadomość o skompletowaniu
składu KRZ, jednak uznano, że odbyło się to zbyt późno wobec istniejących potrzeb. Przyjęto również do
wiadomości plany usprawnienia systemu zaproszeń dla władz Uczelni na istotne wydarzenia organizowane
przez Samorząd Studentów, jednocześnie poddając to dalszemu wnikliwemu monitoringowi Komisji
Rewizyjnej.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się zintensyfikowanie działań związanych z obszarem odpowiedzialności Komisji ds. Relacji
Zewnętrznych, w tym rozpoczęcie inicjatyw, które zostały zaproponowane na początku kadencji. Sugeruje
się również stworzenie kompleksowego planu działalności KRZ w roku akademickim 2018/2019, który
będzie podstawą efektywnej pracy Komisji. W szczególności postuluje się rozwiązanie braku jednostki
odpowiedzialnej za stworzenie marketingowej strony projektów Samorządu (wniosek wysunięty na
podstawie wniosków ogólnych z kontroli wszystkich organów Prezydium).

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 3 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komitet Wykonawczy
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego organu obecny na kontroli: Piotr Idzi (przewodniczący Komitetu
Wykonawczego)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia dotychczasową działalność organu poddanego kontroli jako dobrą. Pozytywnie
przyjęto sprawozdanie z działań podjętych i realizowanych przez wszystkie komisje podległe organowi
kontrolowanemu. Tempo remontu biura Samorządu Studentów uznano za niezadowalające, uznając
jednocześnie wyjaśnienia dotyczące przyczyn takiego stanu rzeczy.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się uzgodnienie jasnego podziału kompetencyjnego w zakresie rekrutacji nowych osób do
grona aktywnych członków Samorządu Studentów, ponieważ rozmycie odpowiedzialności stanowi duże
ryzyko niepowodzenia tego działania. W szczególności postuluje się rozwiązanie braku jednostki
odpowiedzialnej za stworzenie marketingowej strony projektów Samorządu (wniosek wysunięty na
podstawie wniosków ogólnych z kontroli wszystkich organów Prezydium).

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 4 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Studenckich
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego organu obecny na kontroli: brak

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane informacje pozyskane przez Komisję Rewizyjną w trakcie rozmów z innymi członkami
Prezydium oraz aktywnymi działaczami Samorządu Studentów. Pomimo wezwania, nie został złożony
przez Komisję raport dotyczący jej działalności.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia dotychczasową działalność organu poddanego kontroli za niezadowalającą.
Uznano, że dotychczasowa intensywność działań KS była zdecydowanie poniżej potrzeb. Ponadto
stwierdzono, że brak jest właściwej współpracy pomiędzy Komisją ds. Studenckich, a Rzecznikiem Praw
Studenta, w związku z czym jakość obsługi studentów jest poniżej zadowalającego poziomu. Podjęto
decyzję, że Komisja ds. Studenckich zostanie objęta ścisłym monitoringiem, w zakresie jej działalności w
kolejnych miesiącach.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się zintensyfikowanie działań Komisji ds. Studenckich do poziomu przekraczającego
niezbędne minimum do zapewnienia właściwej jakości wsparcia udzielanego studentom.
Rekomendacje dla organu nadzorczego (Przewodniczącego Samorządu)
Rekomenduje się przeprowadzenie działań dyscyplinujących, nastawionych na intensyfikację prac Komisji
ds. Studenckich. W przypadku braku rezultatów, postuluje się dokonanie zmian osobowych lub
strukturalnych.
Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 5 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Komunikacji i Informacji
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: Julian Smółka (przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalność Komisji ds. Informacji i Komunikacji jako dobrą. Pozytywnie zostały
ocenione inicjatywy, podjęte dotychczas przez KIK. Z aprobatą przyjęto plan działań KIK do końca roku
2018, a także koncepcje projektowe. Za słuszne uznano rozszerzenie składu osobowego KIK, z
zastrzeżeniem, że nie zakłóci to sprawności działania. Pozytywnie przyjęto pomysł stworzenia funduszu w
ramach budżetu Samorządu Studentów, przeznaczonego na finansowanie drobnych potrzeb związanych z
bieżącym informowaniem studentów o ważnych sprawach.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się zintensyfikowanie współpracy z Komisją ds. Jakości Kształcenia w zakresie
bezpośredniego docierania do studentów z informacjami o zmianach związanych z jakością kształcenia. W
szczególności postuluje się rozwiązanie braku jednostki odpowiedzialnej za stworzenie marketingowej
strony projektów Samorządu (wniosek wysunięty na podstawie wniosków ogólnych z kontroli wszystkich
organów Prezydium). Zwraca się również uwagę na konieczność dotrzymania terminu uruchomienia nowej
strony internetowej Samorządu Studentów.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 6 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Finansów i Administracji
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: Julian Smółka (przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalność Komisji ds. Finansów i Administracji jako dobrą. Pozytywnie
odniesiono się do faktu braku poważniejszych problemów przy rozliczaniu projektów Samorządu
Studentów. Komisja przyjęła wyjaśnienia dotyczące zbyt późnego przekazania uprawnień do
elektronicznych systemów wnioskowych, zwracając jednak uwagę na niewystarczający poziom
skuteczności działań ukierunkowanych na uzyskanie tych uprawnień. Pozytywnie przyjęto również
informację o planowanych szkoleniach z zakresu FRS dla koordynatorów projektów.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się dalsze kontynuowanie działań ukierunkowanych na obniżanie ryzyka nieterminowych
rozliczeń projektów Samorządu Studentów oraz zacieśnianie współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządu
Studentów. Nakazuje się rozpoczęcie publikowania na stronie internetowej Samorządu Studentów
informacji o projektach, które otrzymały dofinansowanie ze środków FRS3 oraz uzupełnienie brakujących
informacji w zakresie wcześniej udzielonych dofinansowań.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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Załącznik nr 7 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Prezydium Samorządu Studentów
Data kontroli: 23 września 2018 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: Michał Kulbacki (przewodniczący Samorządu
Studentów)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia poprzedzającego dzień kontroli (22 września 2018 r.). Kontroli
zostały poddane raporty przedłożone Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz ustnej, podczas rozmowy
z przewodniczącym kontrolowanego organu.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalność Prezydium Samorządu Studentów jako zadowalającą. Oceniono
pozytywnie działalność Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. Informacji i Komunikacji, Komisji ds.
Finansów i Administracji oraz Komitetu Wykonawczego. Jako zadowalającą uznano działalność Komisji ds.
Relacji Zewnętrznych. Za niezadowalającą uznano działalność Komisji ds. Studenckich.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się przeprowadzenie aktualizacji planu działań Prezydium Samorządu w roku akademickim
2018/2019. Postuluje się również przeprowadzenie działań dyscyplinujących w Komisji ds. Studenckich.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Podpis Przewodniczącego
Samorządu Studentów SGH

Przewodniczący
Komisji Rewizyjny

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Protokolant
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

(–) Michał Gałagus

(–) Arkadiusz Kamiński

(–) Bogdan Marek

(–) Michał Kulbacki
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