
Protokół 6/2020/2021 

Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH 

w dniu 29 grudnia 2020 r. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniu 25.11.2020r. 

3. Prezentacja kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS,  

4. Głosowanie ws. wyboru członków Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS,  

5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Samorządu Studentów SGH    

6. Informacja bieżąca    

a. II Filar Funduszu Ruchu Studenckiego  

b. Stypendia socjalne i rektorskie 

c. Podsumowanie obrad Okrągłego Stołu  

d. Report „Zajęcia zdalne oczami studenta SGH” 

7. Pytania w sprawach bieżących    

Miejsce zebrania: Microsoft Teams, kanał Rady Samorządu Studentów SGH 

 

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r.: 

1. Martyna Czajkowska 

2. Karol Czarnecki 

3. Adam Dąbrowski 

4. Anna Dybiec 

5. Magdalena Domańczyk 

6. Martyna Fira 

7. Wojciech Godlewski 

8. Kacper Jasiński 

9. Sarah Klose 

10. Paweł Kościński 

11. Adam Łaziński 

12. Jakub Malicki 

13. Jakub Mazur 

14. Filip Rybka 

15. Julia Skrzypczyk 

16. Jolanta Szulborska 

17. Mateusz Wantuła 

18. Justyna Witkowska 



19. Dominika Wyczachowska 

20. Agnieszka Żebrowska 

21. Piotr Idzi 

22. Julia Radzikowska 

23. Joanna Pieniak 

24. Robert Tomaszewski 

 

 

Radni nieobecni na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r.: 

1. Olivia Klimczak 

2. Adrian Sztolsztejner 

3. Hanna Potasz 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Mateusz 

Wantuła rozpoczął posiedzenie Rady Samorządu Studentów SGH o godzinie 19:00. Powitał 

zgromadzonych, sprawdził obecność oraz stwierdził kworum. Przywitał również nowych 

Radnych wybranych w wyborach uzupełniających. Przedstawił zgromadzonym porządek 

obrad. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego porządek obrad został zaakceptowany. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Samorządu Studentów w dniu 

25.11.2020r. 

Przewodniczący Samorządu poddał pod akceptację protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

Rada w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o jego zaakceptowaniu, nie zgłaszając żadnych 

poprawek 

3. Prezentacja kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS  

Przewodniczący Samorządu poinformował Radnych o otwartym trybie przyjmowanie zgłoszeń 

do Komisji. Przedstawił sylwetkę Sabiny Sinkiewicz jako iż jej opis nie został przesłany przed 

posiedzeniem Rady. Radna Martyna Czajkowska poinformowała Radnych o dużym 

doświadczeniu Sabiny Sinkiewicz i zachęciła Radnych do głosowania za jej kandydaturą. 

Sekretarz Justyna Witkowska poinformowała Radnych o możliwości oddania maksymalnie 

czterech głosów. W przypadku większej ilości odpowiedzi głosy będą nieważne.  

4. Głosowanie ws. wyboru członków Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS 

Rada w głosowaniu tajnym podjęła następującą uchwałę: 



Uchwała nr 22 

Rady Samorządu Studentów SGH 

z dnia 29.12.2020r. 

w sprawie 

wyboru członków Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS 

 

Na podstawie §9 ust. 3 pkt 6 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, 

Rada Samorządu Studentów SGH 

uchwala co następuje 

 §1 

W skład Komisji Konkursowej ds. III filaru FRS powołuje się: 

1)  Martynę Maszało, 

2)  Andrzeja Dorosza,  

3)  Natalię Łapacz, 

4)  Sabinę Sinkiewicz. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

Sekretarz Rady Samorządu Studentów SGH  

(-) Justyna Witkowska  

 

5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Samorządu Studentów SGH 

Przewodniczący Mateusz Wantuła poinformował o rozpoczęciu prac nad nową wersją 

Regulaminu oceny projektów i działalności studenckiej w SGH. Aktualny regulamin nie 

przewiduje wszystkich form projektów organizowanych przez studentów oraz poszczególne 

definicje nie są odpowiednio szczegółowe. Przewodniczący zaznaczył również, że jednym z 

głównych celi wprowadzenia zmian jest ułatwienie analizy regulaminu przez nowych 

studentów. Podkreślił też, że razem z nowelizacją regulaminu niezbędne jest utworzenie nowej 

platformy, która będzie służyła do przesyłania wniosków i ich oceny. 

Przewodniczący Samorządu Studentów SGH  

(-) Mateusz Wantuła  



Następnie Przewodniczący przekazał, że Prezydium rozpoczęło również pracę nad nowelizacją 

Regulaminu Finansowego Samorządu Studentów. Celem zmian jest ujednolicenie zapisów 

dotyczących III Filaru FRS. Projekt regulaminu zostanie przedstawiony Radnym na kolejnym 

posiedzeniu.  

6. Informacja bieżąca. 

a) II Filar Funduszu Ruchu Studenckiego  

Przewodniczący Samorządu Studentów przedstawił końcowy podział II filaru Funduszu Ruchu 

Studenckiego. Radni zostali poinformowani jak dokładnie wyglądał cały proces obliczania 

końcowej kwoty przyznanej poszczególnym projektom. Przewodniczący podziękował 

członkom komisji odpowiedzialnej za podział środków za pełne zaangażowanie w okresie 

świątecznym. 

b) Stypendia socjalne i rektorskie 

Przewodniczący Samorządu poinformował, że stypendia za październik, listopad oraz grudzień 

zostały wypłacone studentom jeszcze przed wstrzymaniem zajęć. Poinformował również o 

dodatkowych funduszach przekazanych przez uczelnię na stypendia w trakcie tych trzech 

miesięcy oraz podkreślił, że jest to wyjątkowa sytuacja i nie można się spodziewać podobnych 

podwyżek w kolejnym roku kalendarzowym.  

c) Podsumowanie obrad Okrągłego Stołu  

Przewodniczący poinformował, że obrady Okrągłego Stołu zostały oficjalnie podsumowane w 

dokumencie „Rekomendacje po Okrągłym Stole ds. Dydaktyki w SGH”. Następnie przedstawił 

wyzwania związane z kształceniem zdefiniowane przez Okrągły Stół. Podkreślił również, że 

pierwsze trzy wyzwania zostały przedstawione przez Studentów w trakcie obrad i spotkały się 

z bardzo szerokim poparciem innych członków Okrągłego Stołu.  

Radny Wojciech Godlewski zapytał, jakie kolejne kroki zostaną podjęte w celu rozwiązania 

wspomnianych wyzwań i kiedy można się spodziewać bezpośrednich rezultatów obrad 

Okrągłego Stołu. Przewodniczący poinformował, że studenci biorący udział w obradach 

Okrągłego Stołu podzielali obawy o sposobie i harmonogramie wdrażania rozwiązań, niemniej 

jednak determinacja Rektora może wskazywać na sprawne wdrożenie rozwiązań. 

Przewodniczący dodał, że wszystkie rekomendacje zostaną również zawarte w Strategii 

Rozwoju SGH.  



Radna Justyna Witkowska zaznaczyła, że obrady Okrągłego Stołu były bardzo merytoryczne i 

produktywne a pracownicy Uczelni biorący w nich udział otwarci na wszystkie uwagi i 

pomysły studentów.  

d) Raport „Zajęcia zdalne oczami studenta SGH) 

Przewodniczący poinformował o opublikowanym na stronie internetowej Samorządu raportu 

dotyczącego zajęć zdalnych przygotowanego przez Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie raportu i zachęcił Radnych do 

zaznajomienia się z podsumowaniem kierunków, na które uczęszczają. Radny Paweł Kościński 

zapytał co było celem przygotowania Raportu. Przewodniczący w odpowiedzi poinformował, 

że dobre praktyki zebrane w ramach ankiety zostały przekazane Władzom Uczelni i zostaną 

udostępnione wszystkim wykładowcom SGH. Dodatkowo w Raport zawiera listę docenionych 

wykładowców, która nie tylko może pomoc studentom w wyborze prowadzących zajęcia ale 

również służyć jako motywator dla wykładowców, którzy próbują urozmaicić zajęcia przez 

nich prowadzone. 

7. Pytania w sprawach bieżących. 

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący 

Samorządu podziękował zgromadzonym za uczestnictwo oraz zamknął posiedzenie. 


