Uchwała nr 8
Komisji Rewizyjnej
Samorządu Studentów SGH
z dnia 10.05.2019 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 dniach 23.03. - 20.04.2019 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. Międzynarodowych – 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

Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Jakości Kształcenia
Data kontroli: 5 kwietnia 2019 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 13 marca 2019 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 bardzo dobrą. Pozytywnie
zostały ocenione inicjatywy, podjęte dotychczas przez KJK, w szczególności działania związane z
promowaniem nauki jako alternatywnej ścieżki zawodowej, oceną jakości kształcenia, współpracą z
ORSE, podjęcie dialogu z kolegiami, programem współpracy z NEIU w Chicago oraz wprowadzenia
drugiego języka dla studentów studiów niestacjonarnych. Komisja wysoko ocenia profesjonalną
postawę Przewodniczącego Komisji, który przedłożył obowiązki samorządowe nad zawodowe.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do ustrukturyzowania komunikacji z zakresie spraw
studenckich oraz nadanie bardziej długoterminowego charakteru relacji z Władzami. Rekomenduje się
również podjęcie działań zmierzających do sprawnego przekazania wypracowanych narzędzi następcy.

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

Załącznik nr 2 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Relacji Zewnętrznych
Data kontroli: 9 kwietnia 2019 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 13 marca 2019 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 bardzo dobrą.
Pozytywnie zostały ocenione inicjatywy, podjęte dotychczas przez KRZ, w szczególności w zakresie
budowania trwałych relacji w ramach FUE oraz PSRP, aktywne wspieranie innych Komisji w realizacji
celów statutowych, w szczególności Komitetu Wykonawczego, działania związane z rozszerzeniem
rekrutacji do Samorządu Studentów, zintensyfikowanie działań na rzecz mniejszości narodowych.
Komisja wysoko ocenia profesjonalną postawę Przewodniczącego Komisji, który przedłożył obowiązki
samorządowe nad zawodowe.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do sprawnego przekazania wypracowanego dorobku
następcy. Wskazuje się, że ze względu na relacyjny charakter Komisji, przekazanie spraw wymaga
szczególnej ostrożności. Rekomenduje się również dokończenie prac nad stworzeniem bazy wiedzy
Komisji.

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

Załącznik nr 3 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komitet Wykonawczy
Data kontroli: 29 marca 2019 r.
Przedstawiciel kontrolowanego organu obecny na kontroli: Piotr Idzi (przewodniczący Komitetu
Wykonawczego)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komitetu od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia 13 marca 2019 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 bardzo dobrą.
Pozytywnie zostały ocenione zrealizowane projekty oraz stopień realizacji projektów niezakończonych.
Pozytywnie oceniono działalność Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych, która przyczyniła się do
poprawy sytuacji finansowej projektów Samorządu Studentów. Również pozytywnie oceniono
działalność Komisji ds. Promocji, która poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw w szczególności
przyczyniła się do wzmocnienia wizerunku i rozpoznawalności projektów Samorządu Studentów.
Doceniamy działalność Komisji ds. HR, która pomimo nikłego dorobku pozostawionego przez
poprzednią kadencję Komisji, podjęła wiele nowych inicjatyw oraz stworzyła narzędzia niezbędne do
poprawnego funkcjonowania tego obszaru w przyszłości. W szczególności pragniemy wyróżnić
postawę Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, który podjął wiele wysiłków w celu integracji
działań komisji Komitetu, opracował i realizuje średnio-terminowy plan funkcjonowania Komitetu, a
także wzmocnił współpracę w zakresie finansowania projektów Samorządu Studentów i odznaczył się
zdolnościami mentorskimi w zakresie opieki nad przewodniczącymi zespołów projektowych.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się stworzenie kompleksowej bazy wiedzy oraz systemu transferu wiedzy pomiędzy
kolejnymi przewodniczącymi zespołów projektowych. Rekomenduje się również wzmocnienie systemu
weryfikacji członków zespołów projektowych, aby wyeliminować niepotrzebne problemy.

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

Załącznik nr 4 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Międzynarodowych
Data kontroli: 8 kwietnia 2019 r.
Przedstawiciel kontrolowanego organu obecny na kontroli: Paulina Białek (przewodnicząca Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia 13 marca 2019 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. Uznano,
że dotychczasowe efekty działalności Komisji przekraczają wcześniej założone oczekiwania. Pozytywnie
oceniono realizację bazy wiedzy dla studentów rekrutujących się na wymiany zagraniczne, nawiązanie
współpracy z organizacjami studenckimi w uczelniach azjatyckich oraz stopień organizacji konferencji
poświęconej Azji Wschodniej.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się publikację bazy wiedzy dla studentów rekrutujących się na wymiany zagraniczne oraz
stworzenie długoterminowego planu działań Komisji, który pozwoli na jej utrzymanie w strukturach
Samorządu Studentów w kolejnych kadencjach.

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

Załącznik nr 5 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Informacji i Komunikacji
Data kontroli: 14 kwietnia 2019 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: brak (odpowiedzi pisemne udzielone przez
Juliana Smółkę , przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia 13 marca 2019 r. Kontroli zostały poddane raporty przedłożone
Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz odpowiedzi na pytania zadane Przewodniczącemu Komisji
drogą elektroniczną.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalność Komisji ds. Informacji i Komunikacji jako dobrą. Pozytywnie
oceniono sprawność operacyjną Komisji w zakresie bieżącej działalności oraz intensyfikację działań
komunikacyjnych Samorządu Studentów. Doceniono dążenia do zbudowania podstaw funkcjonowania
Komisji ds. Informacji i Komunikacji, względem sytuacji zastanej. Za niewystarczające uznano stopień
realizacji obietnic przedłożonych podczas Rady Wyborczej, zwrócono uwagę na problemy z
funkcjonowaniem stron internetowych Samorządu Studentów. Jako niewystarczający oceniono
stopień realizacji inicjatyw strategicznych. Doceniono działania podjęte na rzecz integracji kanałów
komunikacji Samorządu Studentów.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się stworzenie bazy wiedzy obejmującej materiały i informacje niezbędne do sprawnego
funkcjonowania Komisji w kolejnych kadencjach. Rekomenduje się również decentralizację w zakresie
zarządzania Komisją oraz przerzucenie części odpowiedzialności na Wiceprzewodniczących Komisji.
Ponadto, konieczne jest zakończenie działań związanych z modernizacją strony internetowej
Samorządu Studentów oraz wprowadzenie mechanizmów sprawnego zarządzania stronami
internetowymi w przyszłości.

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

Załącznik nr 6 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Komisja ds. Finansów i Administracji
Data kontroli: 8 kwietnia 2019 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: Bartosz de Boulange (przewodniczący Komisji)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Komisji od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia 13 marca 2019 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
oceniono w szczególności wdrożenie zintegrowanego podejścia do zarządzania finansami Samorządu
Studentów i realizację wykonania preliminarza finansowego w roku 2018. Za niewystarczające
oceniono efekty rozmów w sprawie wysokości i podziału Funduszu Ruchu Studenckiego na rok 2019.
Doceniono skuteczne przeprowadzenie dotychczasowo zrealizowanych procedur związanych z
finansowaniem projektów Samorządu Studentów.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się stworzenie bazy wiedzy obejmującej swoim zakresem dokumentację i dane
finansowe z bieżącej i ostatnich dwóch kadencji, celem utrzymania sprawności działania Komisji w
przyszłości. Rekomenduje się również podjęcie działań, mających na celu zwiększenie wykorzystania
środków w II filarze Funduszu Ruchu Studenckiego. Rekomenduje się podjęcie działań, mających na
celu zwiększenie środków FRS, bez przerzucania kosztów tych działań na organizacje studenckie.

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

Załącznik nr 7 do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 10 maja 2019 r.
Sprawozdanie z kontroli organu
Organ kontrolowany: Prezydium Samorządu Studentów
Data kontroli: 20 kwietnia 2019 r.
Przedstawiciel kontrolowanego obecny na kontroli: brak (odpowiedzi pisemne udzielone przez
Michała Kulbackiego, przewodniczącego Samorządu)

Zakres kontroli
Kontrolą została objęta całość działalności przewodniczącego oraz członków Prezydium od momentu
powołania, tj. 22 czerwca 2018 do dnia 13 marca 2019 r. Kontroli zostały poddane raporty przedłożone
Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej oraz odpowiedzi na pytania zadane Przewodniczącemu Komisji
drogą elektroniczną.
Wynik kontroli
Komisja Rewizyjna ocenia działalność Prezydium Samorządu Studentów jako dobrą. Oceniono bardzo
dobrze działalność Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. Relacji Zewnętrznych i Komitetu
Wykonawczego. Jako dobrą oceniono działalność Komisji ds. Międzynarodowych, Komisji ds.
Informacji i Komunikacji oraz Komisji ds. Finansów i Administracji. Doceniono poprawę działalności
operacyjnej Samorządu Studentów, w zakresie finansów, projektów, jakości kształcenia, komunikacji i
relacji zewnętrznych, a także ogólną stabilizację sytuacji wewnętrznej. Za pozytywne uznano również
utrzymanie i rozwój inicjatyw strategicznych. Za niewystarczające uznano działania w zakresie
podtrzymania pozytywnych relacji z Władzami oraz krótkoterminowy charakter reakcji na występujące
zdarzenia. W zakresie działań w sprawie standaryzacji, zauważa się, iż nie udało się osiągnąć
ostatecznych celów przy trwałym pogorszeniu relacji z częścią kluczowych interesariuszy i obniżeniu
zaufania wśród nich, oraz jednoczesnym wzroście zaufania u innych interesariuszy. Ze względu na
powyższe, nie można ocenić podjętych działań jednoznacznie pozytywnie. Doceniono skuteczne
zarządzanie sytuacją kryzysową związaną z logo SGH. Doceniono poprawę w zakresie przepływu
informacji z Rzecznikiem Praw Studenta, większego wykorzystania Biura Prawno-Legislacyjnego w
zakresie konsultacji kluczowych aktów prawnych, intensyfikację zaangażowania Senatorów
studenckich i nawiązanie relacji z kolegiami.
Rekomendacje dla organu kontrolowanego
Rekomenduje się wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wiedzą w Prezydium, łącznie z
dostosowaniem procedur operacyjnych. Należy rozważyć dopasowanie modelu zarządzania Prezydium
do bieżącej sytuacji oraz większą centralizację kluczowych działań. Zwrócono również uwagę na
potrzebę częstszego kontaktu z działaczami Samorządu Studentów, jako immanentnego elementu
przywództwa.

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

