
 

 

Protokół z XI Posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów z dnia 30.11.2018 r. 

 

1. Otwarcie XI Posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów przez Przewodniczącego 

Samorządu Studentów Michała Kulbackiego.  

2. Stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

Obecni: 

1. Michał Kulbacki 

2. Julian Smółka 

3. Mateusz Kocman 

4. Piotr Idzi  

5. Bartosz de Boulange 

Nieobecni: 

1. Adrian Michalczuk 

Goście: 

1. Kacper Maria Jakubiec 

 

3. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Prezydium Samorządu Studentów. 

4. Sekretarz Prezydium poinformował obecnych, że na potrzeby protokołu posiedzenie 

Prezydium będzie nagrywane. Nikt nie wyraził sprzeciwu.  

5. Rozmowa z Rzecznikiem Praw Studenta SGH nt. wykonywanych przez niego 

obowiązków 

a) Organizacja pracy BRPS 

Rzecznik poinformował, że rekrutację przeszło 14 osób. W okresie zwykłym są 3-4 

wiadomości dziennie, w okresie sesyjnym nawet i ponad 20. Dyżury codzienne 

pełnią dwie osoby i codziennie odpowiadają na wiadomości. Rzecznik nadzoruje 

pracę członków Biura, odpowiadając na najtrudniejsze kwestie. 



Rzecznik poinformował, że nie wprowadził żadnych zmian w organizacji Biura. 

Wskazał, że obecny model funkcjonowania powstał za kadencji „Lechowicza”, jako 

Rzecznika Praw Studenta SGH.  

Rzecznik poinformował o przeprowadzonej ankiecie wśród członków Biura, która 

wykazała, że obecny model odpowiada jego członkom. Pochwalił się, że średni czas 

odpowiedzi udało się skrócić do 4h.  

Rzecznik wskazał, że przekazał dwie sugestie zmian systemowych Julii Stolpie: 

1. Przesunięcie II terminu sesji letniej z września na lipiec 

2. Brak wskazanej 

Rzecznik został zapytany, czy liczba podań złożonych do prorektora jest 

wskaźnikiem efektywności pracy Rzecznika Praw Studenta. Nie udzielił jasnej 

odpowiedzi. Rzecznik wyraził opinię, że po to jest prorektor, żeby móc z nim się 

skontaktować, bo może uchylić punkt Regulaminu Studiów. 

Odczytano Rzecznikowi statystyki dotyczące liczby podań złożonych do prorektora 

ds. Dydaktyki i Studentów, których liczba rok do roku wzrosła o przeszło 300%. 

Odczytane statystyki znajdują się poniżej: 

                                               2016                                     2017                                      2018 

Październik                            40                                         59                                           69 

Listopad                                 73                                          50                                          140 

 

Rzecznik nie był w stanie wyjaśnić przyczyny tak gwałtownego wzrostu liczby 

składanych podań. Wskazał, że każdego informuje o całej ścieżce odwoławczej od 

prorektora, przez Rektora aż po Wojewódzki Sąd Administracyjny.  

Rzecznik poinformował, że nie publikował informacji istotnych dla studentów, gdyż 

uważał, że leży to w gestii kogoś innego – Komisji Informacji i Komunikacji. Nie 

potrafił jednak wyjaśnić, czemu takie informacje były publikowane na fanpage’u 

SGH Wiki, której również jest redaktorem naczelnym. 

Rzecznik został zapytany o liczbę spotkań z Dziekanami Studium Licencjackiego i 

Magisterskiego. Poinformował, że się nie spotyka, a pisze maile. Spotkał się tylko 

z Prodziekan Górak-Sosnowską, przez którą osobiście został zaproszony do 



współpracy przy tworzeniu strony internetowej. Zapytany o liczbę maili wysłanych 

do Dziekanów odpowiedział, że nie wysłał żadnego, ani do Dziekana Studium 

Licencjackiego, ani do Dziekana Studium Magisterskiego. 

Rzecznik został zapytany o przygotowane wzory podań. Nie widział ich błędnej 

konstrukcji. Wzory stanowią załącznik nr 1 do protokołu. 

Rzecznik zapytany o publikację dotyczącą Kultury akademickiej poinformował, że 

podpisany był w słowem wstępu, jako Rzecznik Praw Studenta. Julian Smółka 

wskazał, że nie jest to prawdą, gdyż w otrzymanym wprost od Rzecznika materiale 

podpisany był on jako Redaktor Naczelny SGH Wiki. Publikacja została przekazana 

Komisji ds. Informacji i Komunikacji do zamieszczenia na stronie Samorządu bez 

uprzedniej konsultacji z organami Uczelni i Samorządu Studentów.  

Rzecznik został poinformowany przez Przewodniczącego o ustaleniach z 

Prorektorami Kozłowskim i Wachowiakiem o potrzebie składania semestralnego 

sprawozdania z działalności Rzecznika. Został również poproszony o składanie 

raportu do 5 dnia każdego miesiąca do Przewodniczącego Samorządu Studentów nt. 

działalności Rzecznika w danym miesiącu.  

Rzecznik został poproszony o udzielenie dostępu do fanpage’a Rzecznika Praw 

Studenta SGH Michałowi Kulbackiemu, Mateuszowi Kocmanowi i Julianowi 

Smółce. Również został poproszony o wypełnienie swoich obowiązków poprzez 

umówienie spotkań z Dziekanami Studium Licencjackiego i Magisterskiego 

podczas których obecny byłby również Przewodniczący Samorządu i 

Wiceprzewodniczący Samorządu ds. Relacji Zewnętrznych.  

Przedstawiono obiekcje Rektora Kozłowskiego co do pracy Rzecznika, a także 

konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązków, takie jak paraliż pracy 

Prorektora, działania na szkodę relacji Samorządu i Administracji Uczelni, a nawet 

wyrzucenie studentów ze studiów.  

Rzecznik oznajmił, że dostosuje się do postawionych przez Prezydium wymagań i 

próśb.  

 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Relacji Zewnętrznych 

7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego 



8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansów i Administracji 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Informacji i Komunikacji 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Samorządu Studentów 


