
 
Uchwała nr 13 

Prezydium Samorządu Studentów 

z dnia 02.10.2018 r. 

 

W sprawie ustanowienia nowego Regulaminu organizacyjnego Prezydium Samorządu 
Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie §11 ust. 14 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
 

Prezydium Samorządu Studentów SGH 
uchwala co następuje: 

 

§1 

Uchwala się Regulamin organizacyjny Prezydium Samorządu Studentów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

 

§2 

Treść Regulaminu organizacyjnego Prezydium Samorządu Studentów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Samorządu Studentów               Sekretarz Prezydium  

(-) Michał Bono Kulbacki               (-) Julian Franciszek Smółka 

  



Załącznik do uchwały nr 13 Prezydium Samorządu Studentów SGH 

z dn. 02.10.2018 r. 

 

Regulamin organizacyjny Prezydium Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie  
 

Na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

 

 

[Postanowienia ogólne] 

 

§ 1 

 

Regulamin organizacyjny Prezydium Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, w szczególności określa zasady pracy i zakres 

odpowiedzialności Prezydium Samorządu Studentów w Warszawie, zwane dalej 

„Prezydium”, strukturę organizacyjną Prezydium oraz inne kwestie organizacyjne odnoszące 

się bezpośrednio do Prezydium, jego członków i pełnomocników.  
 

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia znajdują swoje wyjaśnienia w §3 Regulamin Samorządu 
Studentów przyjętego uchwałą nr 14 Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 19 marca 2018 

r. 
 

 

[Organizacja Prezydium]  

 

§ 3 

 

1. Prezydium działa na podstawie Regulamin Samorządu Studentów przyjętego uchwałą nr 14 
Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 19 marca 2018 r.  

 

§4 

 

1. Prezydium składa się z: 

 1.Przewodniczącego Samorządu Studentów SGH 

 2. Członka Prezydium ds. Jakości Kształcenia 

 3. Członka Prezydium ds. Relacji Zewnętrznych  
 4. Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego  
 5. Członka Prezydium ds. Studenckich 

 6. Członka Prezydium ds. Finansów i Administracji 

 7. Członka Prezydium ds. Informacji i Komunikacji 
 

2. Określenie „członkowie Prezydium” używane w Regulaminie odnosi się zbiorczo do 
wszystkich członków Prezydium z wyłączeniem Przewodniczącego.  
 

§5 

 



1. W momencie akceptacji powołania Prezydium przez Radę Samorządu Studentów, tworzy 
się komisje, które są od tego momentu niestałymi jednostkami organizacyjnymi Prezydium i 
pełnią rolę pomocniczą wobec członków Prezydium.  
 

2. Odpowiednie komisje mają nazwy analogiczne do nazwy tytułów, posiadanych przez 
odpowiednich członków Prezydium.  
 

3. Członek Prezydium jest z urzędu Przewodniczącym Komisji, o której mowa w ust. 1.  
 

4. Przewodniczący Komisji, o której mowa w ust. 1 wnioskuje do Prezydium o powołanie 
Wiceprzewodniczących Komisji.  

 

5. Przewodniczący Komisji, o której mowa w ust.1 powołuje i odwołuje członków Komisji.  
 

6. Komisji, o której mowa w ust. 1 nie tworzy się w odniesieniu do Przewodniczącego 
Samorządu i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego.  
 

7.  Prezydium na podstawie par. 11, ust. 6, zgodnie z par. 11, ust. 13, może powołać 
pełnomocników, którzy wykonują zadania i kompetencje Prezydium oraz są upoważnieni do 
reprezentowania Prezydium w zakresie powierzonym w drodze odpowiedniej uchwały 
Prezydium. 

 

8. Prezydium w drodze uchwały może powołać komisje, które pełnią rolę pomocniczą wobec 
pełnomocników Prezydium.  
 

[Podział obowiązków] 
 

§6 

 

1. Przewodniczący organizuje pracę Prezydium i prowadzi jego obrady. 
 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego, 
który na czas jego nieobecności zastępuje go, organizuje pracę Prezydium i prowadzi jego 

obrady. 

 

3. Prezydium powołuje w drodze uchwały członka Prezydium, który pełni funkcję Sekretarza 
Prezydium.  

 

4. Do obowiązków Sekretarza należy przygotowanie i ogłoszenie aktów prawnych 
podejmowanych przez Prezydium.  

 

5. Sekretarz Prezydium w ramach swoich obowiązków współpracuje z Przewodniczącym 
Biura Prawno - Legislacyjnego, pod kątem stwierdzenia zgodności podjętych przez 
Prezydium aktów prawnych, z innymi aktami prawnymi, w tym z Regulaminem Samorządu 
Studentów SGH.  

 

6. W razie nieobecności Sekretarza Prezydium jego obowiązki pełni członek Prezydium ds. 
Finansów i Administracji. W razie nieobecności wymienionego członka Prezydium, funkcję 
pełni Przewodniczący.  



 

 

 

 

 

[Zakres i tryb pracy Prezydium] 

 

§7 

 

1. Prezydium prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Samorządu zgodnie z zakresem 
właściwości określonym w Regulaminie Samorządu Studentów SGH oraz przepisach 
szczegółowych wydanych na jego podstawie. 

 

2. Prezydium wykonuje zadania niezastrzeżone dla innych organów Samorządu Studentów 
SGH. 

 

3. Prezydium przy wykonywaniu swoich prac współpracuje z innymi organami Samorządu 
Studentów.  

 

4. Prezydium w toku swoich prac obowiązane jest prowadzić komunikację wewnętrzną i 
zewnętrzną na podstawie Zasad komunikacji Prezydium, przedstawianych członkom 
Prezydium przez Przewodniczącego.  
 

 

 

[Zakres odpowiedzialności członków Prezydium]  
 

§8 

1.  Wyznacza się zakres odpowiedzialności Członka Prezydium ds. Jakości Kształcenia za 
następujące obszary:  

1. Jakość kształcenia  
2. Nadzór nad działalnością Biura Prawno-Legislacyjnego  

3. Nadzór nad działalnością Członka Prezydium ds. Studenckich 

 

2. Wyznacza się zakres odpowiedzialności Członka Prezydium ds. Relacji Zewnętrznych za 
następujące obszary:  

1. Relacje z otoczeniem biznesowym 

2. Relacje z władzami Uczelni  
3. Nadzór nad działalnością Komisji Think Tank Samorządu Studentów SGH 

4. Nadzór nad Zespołem ds. Oceny Projektów  
 

3. Wyznacza się zakres odpowiedzialności Przewodniczący Komitetu Wykonawczego za 
następujące obszary: 

1. Działalność Komitetu Wykonawczego  
2. Projekty realizowane przez Samorząd Studentów SGH  

 

4. Wyznacza się zakres odpowiedzialności Członka Prezydium ds. Finansów i Administracji 

za następujące obszary: 



1. Gospodarkę finansową Samorządu Studentów SGH  
2. Rozdział i wydatkowanie Funduszu Ruchu Studenckiego SGH  
3. Kontakty z administracją Uczelni 
4. Działalność Komisji konkursowej ds. III filaru FRS  

 

5. Wyznacza się zakres odpowiedzialności Członka Prezydium ds. Studenckich za 

następujące obszary: 
1. Sprawy studenckie 

2. Nadzór nad Komisją ds. Akademików 

3. Nadzór nad Komisją Stypendialną 

4. Nadzór nad Odwoławczą Komisją Stypendialną 

5. Współpracę z Rzecznikiem Praw Studenta  
 

6. Wyznacza się zakres odpowiedzialności Członka Prezydium ds. Informacji i Komunikacji 
za następujące obszary: 

1. Wizerunek Samorząd Studentów SGH  
2. Politykę informacyjną Samorządu Studentów SGH  
3. Nadzór nad kanałami komunikacji Samorządu Studentów SGH  

 

9. Przy wykonywaniu swoich zadań członkowie Prezydium korzystają z pomocy komisji, o 
których mowa w par. 5, ust. 1. 

 

10. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący Komitetu Wykonawczego korzysta z 

pomocy Komitetu Wykonawczego. 

 

11. W przypadku sporu kompetencyjnego polegającego na dążeniu dwóch lub więcej 
członków komisji do podjęcia się odpowiedzialności za dane zadania lub sytuacji dążenia do 
scedowania odpowiedzialności za wykonanie zadania na innego członka Prezydium, bądź 
pełnomocnika Prezydium, Przewodniczący może poprosić o dyskusją na forum Prezydium, 
podczas której wskazane jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami sporu.  
 

12. Jeśli dyskusja ujęta w ust. 11 nie przyniesie skutków, Przewodniczący w oparciu o 
Regulamin i Regulamin Samorządu Studentów SGH, rozstrzyga spór.  
 

 

[Zakres odpowiedzialności Przewodniczącego] 

 

§9 

 

1. Zakres kompetencji i odpowiedzialności Przewodniczącego dotyczy w szczególności spraw 
wskazanych w par. 19, ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów. 
 

2. Przewodniczący sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych członków 
Prezydium, chyba, że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.  
 

3. Przewodniczący ma możliwość delegowania odpowiedzialności za poszczególne obszary i  

zadania pozostałym członkom Prezydium.  
 

 



[Posiedzenia Prezydium]  

  

§10 

 

1. Prezydium obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych, zwoływanych przez 
Przewodniczącego.  
 

2. Posiedzenia zwyczajne Prezydium odbywają się w każdy wtorek, o godz. 20.45 w Biurze 

Samorządu Studentów, chyba, że Przewodniczący zarządzi inaczej.  
 

3. Posiedzenia zwyczajne co do zasady nie obywają się w lipcu, sierpniu i wrześniu.  
 

4. Posiedzenia nadzwyczajne Prezydium mogą być zwołane przez Przewodniczącego w miarę 
potrzeby, na wniosek członka Prezydium lub z inicjatywy własnej Przewodniczącego.  
 

5. W posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 i 4, obowiązani są uczestniczyć wszyscy 
członkowie Prezydium. 
  

6. W posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 i 4, mają prawo uczestniczyć pełnomocnicy 
Prezydium.  

 

7. Nieobecność na posiedzeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 może być spowodowana 
jedynie zadaniami związanymi z wykonywanie funkcji członka Prezydium, ważnymi 

wydarzeniami osobistymi lub czynnikami losowymi. Musi ona być usprawiedliwiona za 
pomocą wiadomości e-mailowej do Przewodniczącego, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem 
posiedzenia. 

 

8. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia osoby nie będące członkami Prezydium, w 

tym zwłaszcza członków Komitetu Wykonawczego oraz przewodniczących stałych 
podstawowych jednostek organizacyjnych Prezydium. 

 

9. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Prezydium w głosowaniu jawnym. 
 

10. Uchwały Prezydium dotyczące spraw osobowych zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy składu Prezydium w głosowaniu tajnym.  
 

11. Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym za pomocą oficjalnego 

adresu e-mail, podanego przez każdego członka Prezydium na pierwszym posiedzeniu. 
 

12. Głosowanie przewidziane w ust. 10 nie może być przeprowadzone w przypadku uchwał, o 
których mowa w ust. 9.  

 

[Stałe podstawowe jednostki organizacyjne Prezydium]  
 

§11 

 

1. W ramach Prezydium, na podstawie par. 11, ust. 9 Regulaminu Samorządu Studentów 
SGH działają następujące stałe podstawowe jednostki organizacyjne Prezydium: 



 1. Biuro prawno - legislacyjne  

 2. Komisja ds. Akademików  

 3. Komisja Stypendialna ds. Studentów  

 4. Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów  

 5. Zespół ds. Oceny Projektów  
 6. Komisja Think Tanku Samorządu Studentów (Think Tank Samorządu Studentów 
SGH)  

 7. Komisja konkursowa ds. III filaru FRS  

 

2. Każda z wymienionych w ust. 1 jednostek działa na podstawie wewnętrznego regulaminu 
organizacyjnego, wydanego przez przewodniczącego danej jednostki.  
 

 

[Przepisy przejściowe] 

 

§12 

 

1. Zobowiązuje się przewodniczących komisji do ustalenia regulaminów organizacyjnych 
poszczególnych jednostek, w terminie do miesiąca od ogłoszenia niniejszego regulaminu. 
 

[Przepisy końcowe] 
 

§13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Regulaminem Samorządu 
Studentów SGH decyduje Przewodniczący Samorządu w oparciu o ogólne przepisy prawa i w 

zgodzie z nim. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 


	[Postanowienia ogólne]  § 1
	§ 2

