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Posiedzenie Rady Samorządu Studentów, 1 października 2019 r. 
 
 

Protokół 2/2019/2020 
 

Posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH 
 

w dniu 1 października 2019 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenie wyborczego Samorządu Studentów w dniu 

19.06.2019r.  

3. Prezentacja kandydata na prorektora właściwego ds. studenckich, dr hab. Krzysztofa 

Kozłowskiego, prof. SGH. 

4. Głosowanie ws. wyrażenia zgody na kandydaturę dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, 

prof. SGH na prorektora właściwego ds. studenckich. 

5. Prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SGH.  

6. Głosowanie ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SGH. 

7. Prezentacja kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów oraz w Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

8. Głosowanie ws. zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz w Uczelnianej Komisji Wyborczej.   

9. Głosowanie ws. wyrażenia opinii nad warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/21. 

10. Informacja o posiedzeniach Senatu SGH z dni 26 czerwca 2019r. oraz 18 września 

2019r. 

11. Informacja o stanie prac związanych z egzaminem magisterskim. 

12. Sprawozdanie z bieżącej działalności: 

a) Prezydium Samorządu Studentów SGH 

b) Biura Rzecznika Praw Studenta 

13. Informacja bieżąca.  

14. Pytania w sprawach bieżących.  
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Radni obecni na posiedzeniu:  

1. Justyna Witkowska – Przewodnicząca  
2. Michał Kulbacki - Sekretarz 
3. Mateusz Wantuła – Senator  
4. Martyna Czajkowska 
5. Karol Czarnecki, Członek Prezydium ds. jakości kształcenia 
6. Krzysztof Figlarz 
7. Martyna Fira 
8. Klara Galińska 
9. Michał Gałagus 
10. Olivia Klimczak, Członek Prezydium ds. relacji zewnętrznych 
11. Mateusz Kocman 
12. Paweł Kościński 
13. Jakub Mazur 
14. Krzysztof Okuniewski 
15. Agnieszka Pechcińska 
16. Joanna Siembida 
17. Emilia Szczukowska 
18. Anna Świerczakowska 
19. Aleksander Wasilewski 
20. Aleksandra Wirth 

 
Radni nieobecni na posiedzeniu:  

1. Wiktoria Gierlak 
2. Piotr Idzi 
3. Anja Kadzioch 
4. Alicja Markowska 
5. Adrian Michalczuk 
6. Julia Polakowska 
7. Radosław Rogowski 

 
Przedstawiciele organów Samorządu Studentów SGH niebędący radnymi obecni podczas 
posiedzenia:  
 

1. Aleksandra Pepłowska, Rzecznik Praw Studenta 
 
Miejsce zebrania: Aula VII w budynku G w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  
 
 
 
Otwarcie posiedzenia  
Przewodnicząca Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Justyna 
Witkowska otworzyła posiedzenie o godzinie 19:10. Powitała kandydata na prorektora 
właściwego ds. studenckich, dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH oraz zgromadzonych 
radnych.  
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1. Przyjęcie porządku obrad  
Przewodnicząca Justyna Witkowska zaprezentowała zaproponowany porządek obrad. Rada  

w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.  

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wyborczego Samorządu Studentów w dniu 

19.06.2019r. 
Przewodnicząca Justyna Witkowska zapytała, czy radni mają jakieś uwagi do przesłanego 
protokołu z  posiedzenia  wyborczego Rady  Samorządu  Studentów  z  dnia 19 czerwca 2019r.  
Przy tej sposobności odnosząc się do uchwały nr 9 z posiedzenia wyborczego dot. 
harmonogramu posiedzeń Rady Przewodnicząca przybliżyła powód zmiany terminu 
październikowego posiedzenia tj. konieczność akceptacji kandydata na prorektora właściwego 
ds. studenckich. Po wprowadzeniu autopoprawek Rada w głosowaniu jawnym przyjęła 
protokół z posiedzenia wyborczego.  
 
 
3. Prezentacja kandydata na prorektora właściwego ds. studenckich, dr hab. Krzysztofa 

Kozłowskiego, prof. SGH. 
 
Kandydat na prorektora właściwego ds. studenckich dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH  
krótko podsumował swoją dotychczasową kadencję. Przyznał, że podstawą głosowania 
radnych będzie zapewne jego współpraca z Samorządem oraz organizacjami studenckimi na 
przestrzeni ostatnich 3 lat i zaproponował przejście do pytań od radnych. Radny Mateusz 
Kocman zapytał o pogląd na Dni Adaptacyjne oraz związane z nimi plany na następne edycje. 
Profesor Kozłowski ocenił inicjatywę bardzo pozytywnie i docenł współpracę z Samorządem 
przy jej tworzeniu. Sekretarz Michał Kulbacki zadał pytanie dotyczące planów związanych ze 
standaryzacją. Profesor Kozłowski stwierdził, że kluczowe w dalszym sprawnym wdrażaniu 
standaryzacji będą rady kierunków, które będą odpowiedzialne za zarządzanie tym procesem. 
Radny Krzysztof Okuniewski zapytał o ocenę proseminarium z metodyki studiowania po 2 
latach od jego wprowadzenia. Profesor Kozłowski przybliżył okoliczności wprowadzenia 
proseminarium, jakimi była możliwość otrzymania 0 punktów ECTS za zajęcia z wychowania 
fizycznego w programie studiów. Profesor Kozłowski przyznał, że w związku z szybkim 
wprowadzeniem są pewne niedociągnięcia, jednak widzi dużą wartość w proseminarium. 
Zdaniem Profesora Kozłowskiego co roku poziom zajęć się poprawia. Radny Mateusz Kocman 
przekazał pytanie Radnego Piotra Idziego dotyczące planu na poprawę współpracy na linii 
Dział Promocji i Rekrutacji oraz Samorząd Studentów SGH. Profesor Kozłowski przyznał, że 
musi się dokładnie przyjrzeć sytuacji i zdiagnozować w czym jest problem, jednak uważa, że w 
tle pojawia się aspekt identyfikacji wizualnej. Profesor Kozłowski podkreślił jednak 
profesjonalizm Działu Promocji i Rekrutacji - dyrektora Jaszczuka, a zwłaszcza zastępcy 
dyrektora - Marii Karaś - we współpracy przy rekrutacji studentów. Radny Mateusz Wantuła 
zapytał o brak komunikacji ze strony Uczelni w tak ważnej kwestii, jaką jest identyfikacja 
wizualna Uczelni. Profesor Kozłowski przyznał, że nie było to właściwie procedowane. 
Zauważył jednak, że od tego czasu komunikacji pomiędzy Władzami Uczelni, a Władzami 
Samorządu poprawiła się i przykłada się do niej większą wagę. 
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4. Głosowanie ws. wyrażenia zgody na kandydaturę dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, 

prof. SGH na prorektora właściwego ds. studenckich. 
 

Przewodnicząca Justyna Witkowska wniosła o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody 
na kandydaturę dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego prof. SGH na prorektora właściwego ds. 
studenckich. W głosowaniu tajnym Rada podjęła uchwałę o następującej treści: 
 

Uchwała nr 12 
Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 1.10.2019r. 
w sprawie wyrażenia zgody na kandydaturę dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH na 

prorektora właściwego do spraw studenckich 
 
Na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 24 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 
uchwala co następuje 

 
§1 

Wyraża się zgodę na kandydaturę dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH na prorektora 
właściwego do spraw studenckich. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
5. Prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SGH.  

 
Przewodnicząca Justyna Witkowska oraz Sekretarz Michał Kulbacki przedstawili kandydatury 
nieobecnych Adriana Michalczuka oraz Piotra Idziego na członków Komisji Rewizyjnej 
Samorządu Studentów. Podkreślili ogrom ich pracy na rzecz społeczności studenckiej podczas 
ich kadencji w Prezydium Samorządu Studentów SGH oraz przybliżyli obszary, w których się 
specjalizowali. 
 
6. Głosowanie ws. wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Samorządu Studentów. 

 
Przewodnicząca Justyna Witkowska wniosła o podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków 
Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów. Zgłoszonymi kandydatami byli  Adrian Michalczuk 
oraz Piotr Idzi. Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę następującej treści: 
 

Uchwała nr 13 
Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 1.10.2019r. 
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 

 
Na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 
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uchwala co następuje 
 

§1 
Powołuje się Adriana Michalczuka na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Samorządu 
Studentów SGH. 
§2 
Powołuje się Piotra Idziego na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów 
SGH. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
7. Prezentacja kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów oraz w Uczelnianej Komisji Wyborczej.  
 

Przewodnicząca Justyna Witkowska krótko przybliżyła, czym zajmuje się Komisja 
Dyscyplinarna ds. Studentów. Wyraziła nadzieję, że radni zapoznali się z sylwetkami 14 
kandydatów przesłanych w materiałach na posiedzenie. Poinformowała, że Rada 
rekomenduje 14 przedstawicieli studentów, a Senat SGH wybiera z tego grona 10 członków 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Przedstawiła również kandydatkę na przedstawicielkę 
Samorządu w Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z objęciem funkcji senatora przez 
poprzedniego delegata, Piotra Binkiewicza. 
 
8. Głosowanie ws. zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz w Uczelnianej Komisji Wyborczej.   
 

Przewodnicząca Justyna Witkowska wniosła o podjęcie uchwał w sprawie zgłoszenia 
kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej oraz w Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. W wyniku głosowania tajnego Rada podjęła uchwały o następującej treści:  
 

Uchwała nr 14 
Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 1.10.2019 r. 
w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Samorządu 

w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 
 

Na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 10 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 
uchwala co następuje 

 
§1 

Jako kandydatów na przedstawicieli w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zgłasza się: 
1) Antoninę Wieckę, 
2) Natalię Grzegorzewską, 
3) Marka Sildatke, 
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4) Ignacego Kwapisza, 
5) Jana Nowjalisa, 
6) Wiktora Sarkowicza, 
7) Olivię Klimczak, 
8) Agnieszkę Kos, 
9) Piotra Ordona, 
10) Mateusza Wantułę, 
11) Karola Michalaka, 
12) Piotra Binkiewicza, 
13) Kornelię Bąk, 
14) Damiana Koralewicza. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 15 
Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 1.10.2019 r. 
w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela Samorządu  

w Uczelnianej Komisji Wyborczej 
 

Na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 9 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 
uchwala co następuje 

 
§1 

Zgłasza się Natalię Marlińską na przedstawiciela Samorządu w Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
9. Głosowanie ws. wyrażenia opinii nad warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/21 
 

Przewodnicząca Justyna Witkowska przybliżyła Radnym najważniejsze zmiany w uchwale 
rekrutacyjnej tj. wymóg znajomości pierwszego nauczanego podczas studiów licencjackich 
języka na poziomie co najmniej B1 oraz przesunięcie rekrutacji w czasie na połowę maja z jego 
początku. Przy tej sposobności wywiązała się dyskusja na temat zapisu dot. nieotwarcia zajęć 
w przypadku liczby mniejszej niż 10 osób. Padło pytanie o osoby, które nie znają innego języka 
na wymaganym dla drugiego języka poziomie A2 i teoretyczny brak możliwości podjęcia przez 
nich nauki. Przewodnicząca zadeklarowała konsultację z Rektorem Kozłowskim oraz wrócenie 
do radnych z informacją. 
 

W wyniku głosowania jawnego Rada podjęła następującą uchwałę:  
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Uchwała nr 16 
Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 1.10.2019 r. 
w sprawie wyrażenia opinii nad warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 

 
Na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 25 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 
uchwala co następuje 

 
§1 

Wyraża się pozytywną opinię na temat warunków i trybów wyrażenia opinii nad warunkami  
„i trybem rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
10. Informacja o posiedzeniach Senatu SGH z dni 26 czerwca 2019r. oraz 18 września 2019r. 

 
Przewodnicząca Justyna Witkowska poinformowała radnych o wyborze członków Rady Uczelni 
podczas czerwcowego posiedzenia Senatu SGH, jak i zaakceptowaniu planów i programów 
studiów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę podczas posiedzenia wyborczego. 
Poinformowała również o przyjętych wzorach dyplomów, o których radni wyrazili pozytywną 
opinię w głosowaniu obiegowym. 
 
Poinformowała również, że podczas wrześniowego posiedzenia Senatu powołano nowych 
delegatów studentów do komisji senackich zarekomendowanych przez Prezydium 
Samorządu, a także przyporządkowano kierunki do ich dyscyplin wiodących. 
 
11. Informacja o stanie prac związanych z egzaminem magisterskim. 

 
Przewodnicząca Justyna Witkowska poinformowała radnych o bardzo niskiej zdawalności 
egzaminu magisterskiego w lipcowej edycji. Przybliżyła im również obecną nową formułę 
egzaminu. Przytoczyła działania, które zostały podjęte wraz z Rzecznik Praw Studenta 
Aleksandrą Pepłowską oraz Przewodniczącym Komisji ds. Jakości Kształcenia. Zawierały one 
m.in. spotkania i negocjacje z Władzami, bieżący kontakt ze studentami oraz opracowywanie 
nowych rozwiązań. Efektami było skrócenie treści pytań zamkniętych do 1-2 linijek, 
opublikowanie egzaminów na stronie Dziekanatu, organizacja Repetytorium z ekonomii oraz 
deklaracja o skoncentrowaniu przyszłych edycji na wiedzy z kierunków. 
 
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności: 

a) Prezydium Samorządu Studentów SGH 
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Przewodnicząca Justyna Witkowska poinformowała o powołaniu nowych zespołów komisji ds. 
akademików, komisji stypendialnej ds. studentów, odwoławczej komisji stypendialnej ds. 
studentów, zespołu ds. oceny projektów oraz odwoławczego zespołu ds. oceny projektów. 
Krótko wyjaśniła okoliczności zmiany Regulaminu oceny projektów i działalności studenckiej. 
Poinformowała  o trwających pracach nad Regulaminem Samorządu Studentów SGH oraz jego 
planowanych konsultacjach. Przybliżyła minione inicjatywy  ogólnouczelniane jak Informator 
Studencki, Dni Adaptacyjne czy Kalendarz Akademicki. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia Karol Czarnecki poinformował o trwających 
pracach na oceną rzeczywistego stopnia wprowadzenia standaryzacji oraz nad ożywieniem  
i zaangażowaniem większej liczby kół naukowych we współtworzenie Obserwatora SGH. 
 

b) Biura Rzecznika Praw Studenta 
 

Rzecznik Praw Studenta, Aleksandra Pepłowska poinformowała Radnych o zaktualizowaniu 
podań na stronie samorzadsgh.pl. Przedstawiła również swoją działalność związaną z niską 
zdawalnością egzaminu magisterskiego i konsekwencjami tego. Rzecznik poinformowała o jej 
udziale w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Zapowiedziała również rekrutację do Biura 
Rzecznika Praw Studenta oraz kampanię informacyjną dot. praw studenta na profilu Biura na 
Facebooku. 
 
13. Informacja bieżąca.  
 
Przewodnicząca Justyna Witkowska poinformowała radnych o planowanym przez Władze 
wyjeździe szkoleniowych dla liderów organizacji studenckich, kół naukowych oraz Samorządu. 
Przybliżyła jego charakterystykę, planowany harmonogram oraz proces rekrutacji.  
 
Przewodnicząca poinformowała również o starcie portalu gazeta.sgh.waw.pl, na którym 
publikowane będą aktualności i najnowsze wydarzenia z życia Uczelni. Zachęciła radnych do 
współtworzenia portalu oraz pisania notek z organizowanych przez nich inicjatyw. 
 
14. Pytania w sprawach bieżących.  

 
Radna Agnieszka Pechcińska zadała pytanie odnośnie komercyjnego wykorzystania Biblioteki 
w związku z jej zamknięciem pierwszego dnia roku akademickiego z powodu pokazu mody. 
Wywiązała się dyskusja na temat inicjatyw komercyjnych, jak i projektów studenckich 
odbywających się w Bibliotece. Po poruszeniu kilku aspektów Przewodnicząca Justyna 
Witkowska zaproponowała zastanowienie się nad rozwiązaniami problemu i podjęcie dyskusji 
ponownie na następnym posiedzeniu. 
 
Zamknięcie posiedzenia  
 
Przewodnicząca Justyna Witkowska zakończyła posiedzenia o godzinie 21:00.  
 
 

              Sekretarz Rady Samorządu Studentów 
 
(-) Michał Kulbacki  

Przewodnicząca Samorządu 
Studentów SGH 

 
(-) Justyna Witkowska  
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