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   Załącznik do uchwały nr 100 Senatu SGH 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

REGULAMIN OBRAD SENATU 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin obrad Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwany dalej 

Regulaminem, reguluje zasady i tryb pracy Senatu SGH, zwanego dalej Senatem,  

z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz statutu SGH. 

2. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa statut SGH. 

3. Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz między posiedzeniami przy 

pomocy powołanych komisji senackich. 

 

II. Posiedzenia Senatu 

§ 2 

1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz uroczystych. 

2. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, jego postanowienia mają 

zastosowanie do posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

3. Przewodniczącym Senatu jest Rektor. 

4. Posiedzenia Senatu odbywają się z zasady raz w miesiącu, w środę, w sali 

Senatu im. Edwarda Lipińskiego, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć 

dydaktycznych, zgodnie z terminami ustalonymi przez Rektora. 

5. Poza ustalonymi terminami, Rektor zwołuje posiedzenia Senatu, gdy uzna, że 

dobro Uczelni wymaga odbycia nadzwyczajnego posiedzenia Senatu lub na 

wniosek co najmniej 1/5 członków Senatu. W przypadku złożenia wniosku,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy w nim określić propozycję 

porządku posiedzenia wraz z projektami ewentualnych uchwał. 

§ 3 

1. Uroczyste posiedzenia Senatu zwołuje się w szczególności z okazji: 

1) inauguracji roku akademickiego; 

2) uroczystego wręczania tytułu doktora honoris causa; 
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3) święta SGH, połączonego z wręczaniem dyplomów doktora i doktora 

habilitowanego; 

4)  odnowienia dyplomu doktorskiego. 

2. W uroczystych posiedzeniach senatorowie występują w strojach ceremonialnych. 

3. Uroczyste posiedzenia odbywają się z zasady w Auli im. Oskara Langego. 

 

III. Uczestnicy posiedzeń 

§ 4 

1. W posiedzeniach Senatu uczestniczą: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie Senatu, zwani dalej senatorami,  

2) z głosem doradczym: 

a) kanclerz, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

b) kwestor, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

c) dyrektor Biblioteki SGH, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

d) sekretarz Senatu, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

e) prezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

f) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w SGH, 

g) przewodniczący Samorządu Studentów SGH, jeżeli nie jest członkiem 

Senatu, 

h) przewodniczący Samorządu Doktorantów SGH, jeżeli nie jest członkiem 

Senatu; 

3) osoby stale zapraszane: 

a) nauczyciel akademicki SGH będący członkiem Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, jeżeli nie jest członkiem Senatu,  

b) nauczyciel akademicki SGH będący członkiem Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

c) nauczyciel akademicki SGH będący członkiem Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów, jeżeli nie jest członkiem Senatu, 

d) kierownik Działu Radców Prawnych, 

e) rzecznik prasowy SGH, 

f) redaktor naczelny „Gazety SGH”; 

4) przewodniczący komisji senackich zaproszeni przez Rektora w związku  

z punktami porządku obrad, w których udział tych osób jest niezbędny; 
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5) inni członkowie wspólnoty akademickiej SGH zaproszeni przez Rektora  

w związku z punktami porządku obrad, w których udział tych osób jest 

niezbędny; 

6) zaproszeni przez Rektora goście. 

2. Udział członków Senatu i sekretarza Senatu w posiedzeniach jest obowiązkowy; 

swoją obecność potwierdzają oni na liście obecności. Nieobecność należy 

usprawiedliwić, w miarę możliwości przed posiedzeniem Senatu, a nie później niż 

przed następnym posiedzeniem Senatu. 

3. Dziekani kolegiów, dziekani studiów lub osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-c 

oraz ust. 1 pkt 3 lit. d niniejszego paragrafu mogą, w razie usprawiedliwionej 

nieobecności, delegować na posiedzenie swojego zastępcę, powiadamiając o tym 

Rektora przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu. Osoby delegowane, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą zabierać głos, lecz nie mogą uczestniczyć 

w głosowaniu. 

 

IV. Tryb zawiadamiania o posiedzeniach 

§ 5 

1. Zawiadomienie o porządku zwyczajnego posiedzenia wysyłane jest pocztą 

elektroniczną, na adres w domenie sgh.waw.pl, nie później niż na tydzień przed 

posiedzeniem. W miarę możliwości do zawiadomienia załącza się projekty uchwał 

i inne materiały przygotowane na obrady Senatu. 

2. Zamiast pocztą elektroniczną, zawiadomienie o porządku posiedzenia, projekty 

uchwał oraz inne materiały, mogą być wysyłane senatorom i innym osobom 

wymienionym w § 4, na ich pisemną prośbę, w formie papierowej. 

3. Za doręczenie w formie papierowej zawiadomienia uznaje się: 

1) złożenie go za pokwitowaniem w sekretariacie jednostki Uczelni, w której 

senator jest zatrudniony lub wykonuje funkcję; 

2) przekazanie za pokwitowaniem do rąk własnych. 

 

V. Tryb obrad i podejmowanie uchwał 

§ 6 

1. Posiedzenia Senatu otwiera i przewodniczy ich obradom Rektor, a w przypadku 

jego nieobecności, wyznaczony przez niego prorektor. 

2. Posiedzenie w sprawie oceny Rektora prowadzi wybrany członek Senatu. 
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3. Przewodniczący posiedzenia stwierdza kworum, tj. czy liczba obecnych senatorów 

jest co najmniej równa połowie statutowej liczby członków Senatu. 

4. W przypadku braku kworum, tj. jeśli liczba obecnych senatorów jest mniejsza od 

połowy statutowej liczby członków Senatu, przewodniczący posiedzenia odracza 

rozpoczęcie obrad, nie dłużej jednak niż o jedną godzinę. W razie utrzymywania 

się braku kworum – przewodniczący zamyka posiedzenie.  

5. Jeżeli w toku posiedzenia liczba senatorów zmniejszy się i będzie ich mniej niż 

połowa statutowej liczby członków Senatu, przewodniczący zamyka posiedzenie, 

chyba że obecni senatorowie postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności 

niewymagających podjęcia uchwały. 

§ 7 

1. Posiedzenia rozpoczynają się od przyjęcia porządku obrad. 

2. Porządek obrad proponuje Rektor po wcześniejszym zasięgnięciu opinii kolegium 

rektorskiego. 

3. Na początku posiedzenia senatorowie mogą wnosić poprawki i uzupełnienia do 

zaproponowanego porządku obrad. 

4. Ostateczny porządek obrad podlega przyjęciu przez Senat bez głosowania, o ile nikt 

z senatorów nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionych propozycji. W przeciwnym 

przypadku, ostateczny porządek obrad przyjmuje się poprzez głosowanie.  

§ 8 

Stałymi punktami posiedzeń Senatu są: 

1) przyjęcie porządku obrad; 

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 

3) sprawy wniesione; 

4) sprawy różne. 

§ 9 

W punkcie porządku „sprawy wniesione” – senatorowie mogą przedstawiać sprawy 

nieujęte w wysłanym porządku obrad danego posiedzenia, wniesione na początku 

obrad.  

§ 10 

W punkcie porządku „sprawy różne” – osoby uczestniczące w posiedzeniu Senatu 

przedstawiają do wiadomości informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni i inne 

sprawy ważne dla Uczelni, o których Senat powinien być poinformowany. 
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§ 11 

1. Jeżeli w sprawach, o których mowa w § 9 ma być podjęta uchwała Senatu, jej 

projekt powinien być przedstawiony przez wnioskodawców w formie pisemnej. 

Jeśli uchwała ze względu na jej proponowaną treść ma mieć charakter uchwały 

normatywnej w rozumieniu § 15 ust. 1 lit. a, powinna być skonsultowana z radcą 

prawnym Uczelni.  

2. Jeżeli projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, nie może być skonsultowany  

z radcą prawnym w trakcie trwania posiedzenia, głosowanie projektu uchwały 

powinno być przeprowadzone na następnym posiedzeniu Senatu. Konsultacje 

prawne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być przeprowadzone 

niezwłocznie po posiedzeniu i przybrać postać opinii prawnej sporządzonej na 

wniosek Rektora przez radcę prawnego Uczelni. 

§ 12 

Wyznaczeni przez Rektora referenci poszczególnych punktów porządku obrad, 

wnosząc o przyjęcie proponowanej uchwały, podają jej uzasadnienie, a w 

szczególności: wyjaśniają jej cel, przedstawiają opinię senackiej komisji właściwej dla 

rozpatrywanej sprawy (jeśli o taką wystąpił Rektor lub Senat), przedstawiają opinię 

radcy prawnego Uczelni. 

§ 13 

1. Po przedstawieniu uzasadnienia przez referenta, przewodniczący posiedzenia 

otwiera dyskusję, udzielając głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu według 

kolejności zgłoszeń. 

2. Referent ma prawo repliki do zgłoszonych uwag. 

§ 14 

1. Wypowiedzi w dyskusji powinny być zwięzłe i dotyczyć meritum sprawy. 

2. W przypadku, gdy wypowiadający odbiega od istoty sprawy, bądź w sposób 

nieuzasadniony przedłuża wypowiedź, przewodniczący posiedzenia wzywa go do 

skoncentrowania się na sprawie. 

3. W przypadku, gdy przemawiający nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa 

wyżej, przewodniczący posiedzenia odbiera mu głos. 

§ 15 

1. Podejmowane przez Senat uchwały mają charakter: 
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a) uchwał normujących w sposób generalny prawa i obowiązki m.in. 

pracowników, studentów i doktorantów Uczelni oraz działalność jej organów  

i jednostek organizacyjnych (uchwały normatywne), 

b) uchwał będących aktami indywidualnymi, w szczególności podejmowanych  

w sprawach osobowych, 

c) uchwał dotyczących spraw porządkowych, 

d) uchwał okolicznościowych. 

2. Jeżeli ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym lub statut SGH nie stanowią inaczej, 

uchwały zapadają zwykłą większością głosów, rozumianą jako przewaga głosów 

„za” nad głosami „przeciw” niezależnie od liczby wstrzymujących się od głosu. 

3. Reasumpcja uchwały jest dopuszczana wyłącznie na wniosek przewodniczącego 

lub co najmniej dwóch senatorów, nie później niż na następnym posiedzeniu 

Senatu i wyłącznie w przypadku ujawnienia w uprzednio powziętej uchwale 

oczywistego błędu co do jej treści lub trybu podjęcia, a także w przypadku,  

o którym mowa w § 21 ust. 2. 

§ 16 

1. Głosowania w czasie obrad Senatu są jawne, chyba że: 

1) dotyczą spraw osobowych; 

2) przewodniczący posiedzenia zarządzi głosowanie tajne; 

3) wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej 1/5 obecnych senatorów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, senatorowie zgłaszają w formie pisemnej 

przewodniczącemu posiedzenia, sekretarzowi Senatu lub ustnie do protokołu. 

3. Za sprawy osobowe uważa się w szczególności sprawy wymienione w załączniku 

do niniejszego Regulaminu. Senator, którego sprawa dotyczy bezpośrednio, nie 

uczestniczy w tej sprawie w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest 

traktowany tak, jakby nie był członkiem Senatu; odejmuje się go od liczby 

członków Senatu i od liczby członków Senatu obecnych na posiedzeniu.  

4. Głosowania w sprawie wniosków formalnych przeprowadza się tylko w trybie 

jawnym.  

§ 17 

1. W przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektu uchwały, wnioski 

te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem 

uchwały, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Następnie głosuje się projekt 
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uchwały w całości w brzmieniu zaproponowanym przez prowadzącego obrady, ze 

zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 

2. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden 

wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi 

wnioskami decyduje przewodniczący posiedzenia, uwzględniając merytoryczny 

zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad: 

1)  jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały  

w całości, jeśli taki został zgłoszony; 

2) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu 

uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których 

przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach. 

3. W przypadku zgłoszenia w toku posiedzenia znacznej liczby wniosków, Senat, na 

wniosek przewodniczącego posiedzenia, może powołać komisję wnioskową. 

4. Komisja wnioskowa składa się z trzech senatorów uczestniczących w posiedzeniu. 

Kandydatów do komisji wnioskowej zgłasza przewodniczący obrad a głosowanie 

na zgłoszonych kandydatów odbywa się en bloc i jest tajne. Jednak na żądanie 

któregokolwiek z uczestniczących w posiedzeniu członków Senatu wybór komisji 

wnioskowej odbywa się według procedury opisanej w ust. 5. 

5. Każdy senator ma prawo zgłoszenia do protokołu jednego kandydata do komisji 

wnioskowej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisane na 

listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne.  

6. Członkowie komisji wnioskowej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego  

i sekretarza. 

7. Komisja wnioskowa jest zobowiązana dokonać ostatecznej redakcji proponowanych 

zmian projektu uchwały mającej podlegać głosowaniu. Decyzje komisji wnioskowej 

są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 18 

1. W trakcie posiedzenia senatorowie mają prawo zgłaszania wniosków formalnych, 

do których zalicza się w szczególności wnioski o: 

1) zamknięcie obrad, jeśli liczba obecnych na sali senatorów nie pozwala na 

podejmowanie prawomocnych uchwał; 

2) zamknięcie dyskusji, jeśli kolejne wypowiedzi nie wnoszą istotnego wkładu w 

meritum przedmiotu obrad; 

3) odesłanie zgłoszonego projektu do komisji; 
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4) głosowanie bez dyskusji; 

5) ograniczenie czasu wystąpień; 

6) ogłoszenie przerwy w obradach, albo ich zamknięcie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozpoznaje przewodniczący posiedzenia 

stosownie do § 6 ust. 5. 

3. Rozpoznanie wniosków formalnych następuje niezwłocznie w drodze głosowania 

podejmowanego po umożliwieniu zabrania głosu jednemu z oponentów wniosku. 

§ 19 

Głosowania projektów uchwał w trybie jawnym i trybie tajnym przeprowadza się  

z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania, chyba że na podstawie § 21 

ust. 1 niniejszego Regulaminu należy je prowadzić w sposób konwencjonalny, tj. przez 

podniesienie ręki lub głosowanie przy użyciu kart do głosowania, zwany w dalszej 

treści Regulaminu tradycyjnym systemem głosowania. 

§ 20 

1. Elektroniczny system głosowania tworzą następujące urządzenia: 

a) komputer z oprogramowaniem obsługującym proces głosowania oraz 

ustalania wyników przeprowadzonych głosowań, 

b) terminale do głosowania, przekazywane przed posiedzeniem Senatu 

wszystkim członkom Senatu na czas ich obecności w sali posiedzenia Senatu, 

c) urządzenie centralne komunikujące się drogą radiową z ww. komputerem. 

2. Stosowanie elektronicznego systemu głosowania jest możliwe pod warunkiem, że 

urządzenia elektroniczne określone w ust. 1 są sprawne oraz uniemożliwiają 

identyfikację sposobu głosowania przez poszczególnych członków Senatu przy 

podejmowaniu uchwał w trybie tajnym. 

3. Głosowania w elektronicznym systemie głosowania są prowadzone stosownie do 

instrukcji przedstawianych członkom Senatu ustnie przez przewodniczącego 

posiedzenia lub sekretarza Senatu, a w przypadku jego nieobecności na 

posiedzeniu Senatu – przez osobę wskazaną przez przewodniczącego posiedzenia.  

§ 21 

1. W przypadku, gdy urządzenia tworzące elektroniczny system głosownia są 

niesprawne, a także w razie wątpliwości co do ich należytego funkcjonowania, 

przewodniczący posiedzenia lub Senat w drodze uchwały podjętej na wniosek 

choćby jednego jego członka, mogą postanowić o głosowaniu projektu uchwały 

lub uchwał według tradycyjnego systemu głosowania zamiast głosowania 
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elektronicznego. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega 

niezwłocznie głosowaniu w tradycyjnym systemie głosowania. 

2. Jeżeli stosownie do ust. 1 przewodniczący posiedzenia albo Senat postanowili  

o zastosowaniu tradycyjnego systemu głosowania, przewodniczący posiedzenia 

zarządza niezwłocznie reasumpcję uchwały przegłosowanej elektronicznie 

bezpośrednio przed podjęciem odpowiednio decyzji przewodniczącego albo 

uchwały Senatu o zmianie sposobu głosowania. W razie potrzeby przewodniczący 

posiedzenia może zdecydować o reasumpcji również innych uchwał 

przegłosowanych już na posiedzeniu przy zastosowaniu elektronicznego systemu 

głosowania. 

§ 22 

1. W celu prowadzenia głosowań zarówno w elektronicznym, jak i tradycyjnym 

systemie głosowania przewodniczący posiedzenia powołuje komisję skrutacyjną  

w co najmniej dwuosobowym składzie, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz wyznacza 

spośród jej członków przewodniczącego. Do składu komisji skrutacyjnej może być 

powołany członek Senatu, a także sekretarz Senatu, mimo że nie jest członkiem 

Senatu. 

2. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego w tradycyjnym systemie głosowań 

przewodniczący posiedzenia powołuje komisję skrutacyjną złożoną z co najmniej 

trzech osób. 

3. Komisja skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg procesu głosowania oraz 

ustalanie wyników głosowania i ich ogłaszanie. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonym głosowaniu 

elektronicznym, komisja skrutacyjna jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie 

przewodniczącego posiedzenia o zaistniałych nieprawidłowościach, zgłaszając 

jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania. 

5. Komisja skrutacyjna dokumentuje dokonane czynności w protokole głosowania, 

który powinien zawierać: 

1) skład komisji skrutacyjnej; 

2) datę posiedzenia; 

3) przedmiot głosowania; 

4) liczbę senatorów obecnych; 

5) łączną liczbę głosów oddanych, ze wskazaniem: 

- liczby głosów na „tak”, 
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- liczby głosów na „nie”, 

- liczby głosów wstrzymujących się; 

6) liczbę głosów nieważnych w głosowaniu przeprowadzonym w tradycyjnym 

systemie głosowania; 

7) podpisy członków komisji. 

6. Przy sporządzaniu protokołu głosowania jawnego, dokonywanego zgodnie z § 23 

lub § 24 za głosy na „tak” uznaje się głosy oddane „za przyjęciem uchwały”, 

natomiast za głosy na „nie” uznaje się głosy „przeciw przyjęciu uchwały”. 

§ 23 

1. Głosowanie jawne w elektronicznym systemie głosowania odbywa się przez 

jednoczesne podniesienie ręki i naciśnięcie odnośnego klawisza na terminalu, po 

wskazaniu przez przewodniczącego obrad uchwały będącej przedmiotem 

głosowania, w odpowiedzi na zadane pytania: 

- kto jest za przyjęciem uchwały, 

- kto jest przeciw, 

- kto wstrzymał się od głosu. 

2. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna na podstawie danych z komputera, 

a ogłasza je przewodniczący obrad lub inna wskazana przez niego osoba, będąca 

uczestnikiem posiedzenia. 

§ 24 

1. Głosowanie jawne w tradycyjnym systemie głosowania odbywa się przez 

podniesienie ręki, po wskazaniu przez przewodniczącego obrad uchwały będącej 

przedmiotem głosowania, w odpowiedzi na zadane pytania: 

- kto jest za przyjęciem uchwały, 

- kto jest przeciw, 

- kto wstrzymał się od głosu. 

2. W głosowaniach jawnych przewodniczący komisji skrutacyjnej dokonuje zliczenia 

głosów i przekazuje je przewodniczącemu obrad, który ogłasza wyniki głosowania. 

§ 25 

1. Głosowanie tajne w elektronicznym systemie głosowania odbywa się przez 

naciśnięcie odnośnego klawisza na terminalu, po wskazaniu przez 

przewodniczącego obrad uchwały będącej przedmiotem głosowania. 
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2. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna na podstawie danych z komputera, 

a ogłasza je przewodniczący obrad, lub inna wskazana przez niego osoba, 

będąca uczestnikiem posiedzenia. 

§ 26 

1. Przy przeprowadzeniu głosowania tajnego w tradycyjnym systemie głosowania 

głosy oddaje się na kartkach zawierających: 

- datę głosowania, 

- przedmiot głosowania, 

- wyrazy „tak” i „nie”. 

2. Z zastrzeżeniem § 27, komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania, kierując się 

następującymi regułami: 

1) skreślenie wyrazu „nie” – jest głosem oddanym za wnioskiem; 

2) skreślenie wyrazu „tak” – jest głosem oddanym przeciw wnioskowi; 

3) skreślenie obu wyrazów określonych w pkt. 1 i 2 – oznacza powstrzymanie się 

od głosu; 

4) brak skreśleń – oznacza głos nieważny. 

§ 27 

1. Jeżeli głosowania, których przedmiotem jest dokonanie przez Senat wyboru 

/powołania/ na funkcje, o których mowa w statucie lub innych przepisach 

wewnętrznych Uczelni, mają być przeprowadzone w tradycyjnym systemie 

głosowań, stosuje się reguły określone w ustępach 2-5.  

2. W przypadkach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba mandatów do 

obsadzenia, nazwiska i imiona kandydatów należy umieścić na karcie do 

głosowania w porządku alfabetycznym. W przypadku głosowania na jedną tylko 

kandydaturę, na karcie zamieszcza się wyrazy „tak” i „nie”. 

3. W przypadku głosowania na kartach zawierających większą liczbę kandydatów niż 

mandatów, głos jest oddany na tych kandydatów, w liczbie nie większej niż liczba 

mandatów, których nazwiska nie zostały skreślone, natomiast przy głosowaniach 

na kartach z nazwiskiem tylko jednego kandydata, wyboru dokonuje się przez 

skreślenie jednego z dwóch wyrazów „tak” albo „nie”. Głos jest oddany na 

kandydata, jeżeli dokonano skreślenia wyrazu „nie” a pozostawiono nieskreślony 

wyraz „tak”. 

4. Głos jest nieważny jeśli: 
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a) zaznaczenie dokonane na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów nie 

pozwala ustalić jednoznacznie woli głosującego, 

b) głosujący pozostawił na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów więcej 

nazwisk bez skreśleń, niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia, 

c) głosujący na karcie zawierającej nazwisko tylko jednego kandydata nie skreślił 

ani wyrazu „tak”, ani wyrazu „nie”. 

5. Głosem wstrzymującym jest: 

a) w przypadku karty do głosowania z nazwiskami kilku kandydatów – skreślenie 

wszystkich nazwisk, 

b) w przypadku karty do głosowania z nazwiskiem tylko jednego kandydata – 

skreślenie wyrazu „tak” i wyrazu „nie”. 

 

VI. Dokumentacja posiedzeń Senatu 

§ 28 

1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przedstawia sekretarz Senatu. Protokół 

powinien zawierać: 

- ostateczny porządek posiedzenia, 

- listę obecnych uczestników posiedzenia, 

- listę nieobecnych senatorów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, 

- zwięzłą, ogólną relację z dyskusji,  

- listę osób zabierających głos w danym punkcie obrad, 

- pełen tekst podjętych uchwał z zaznaczeniem systemu głosowania i trybu ich 

podjęcia oraz wyników głosowań. 

2. Podczas posiedzenia sekretarz Senatu może być zobowiązany przez 

przewodniczącego posiedzenia lub na wniosek co najmniej 1/3 senatorów 

obecnych na posiedzeniu, do zaprotokołowania dyskusji we wskazanych punktach 

obrad, w sposób dokładnie odzwierciedlający wypowiedzi poszczególnych 

mówców. Podczas posiedzenia sekretarz Senatu może być zobowiązany przez 

zabierającego głos do zaprotokołowania jego wypowiedzi, w sposób dokładnie ją 

odzwierciedlający. 

3. Przyjęcie protokołu odbywa się bez głosowania, o ile nikt z obecnych nie wniósł 

poprawek do protokołu lub nie zostały one zgłoszone na piśmie do protokołu przed 

rozpoczęciem obrad. 



13 

4. W przypadku wniesienia poprawek do protokołu przyjmuje się je bez głosowania 

chyba, że wobec zgłoszonych poprawek został wyrażony sprzeciw. Wówczas 

poprawki przyjmuje się poprzez głosowanie. 

5. Protokół przyjęty w powyższym trybie podpisywany jest przez Rektora i sekretarza 

Senatu. 

6. Oryginał protokołu stanowi część archiwalnego zasobu SGH. 

7. Projekt protokołu, w części lub w całości, może być udostępniany, przed 

przekazaniem go wszystkim uczestnikom posiedzeń, wyłącznie za zgodą Rektora. 
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Załącznik do Regulaminu obrad  

Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Sprawy osobowe  

1) Powołanie /odwołanie/ sekretarza Senatu. 

2) Powołanie/odwołanie członków: 

 stałych i doraźnych komisji senackich, 

 komisji właściwych do spraw rekrutacji na studia pierwszego i drugiego 

stopnia, 

 komisji rozpatrującej odwołania od decyzji komisji właściwej do spraw 

rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia. 

3) Powołanie i stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji 

Wyborczej i jej przewodniczącego. 

4) Powołanie i stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków komisji dyscyplinarnych  

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych do spraw studentów, doktorantów  

i nauczycieli akademickich. 

5) Powołanie /odwołanie/ przewodniczącego Rady Bibliotecznej. 

6) Powołanie/odwołanie członków innych komisji, jeżeli wynika to ze statutu SGH lub 

ustawy. 

7) Wyrażanie opinii albo zgody w sprawach zatrudnienia pracowników przez 

Uczelnię w przypadkach określonych w dziale IV oraz § 129 ust. 2 statutu SGH. 

8) Nadanie tytułu doktora honoris causa SGH. 

9) Wyrażenie opinii w sprawie wyznaczenia pracownika naukowego lub pracownika 

naukowo-dydaktycznego SGH na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu 

doktora honoris causa w innej szkole wyższej. 

10) Zgłoszenie kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

11) Zgłoszenie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

12) Ocena działalności Rektora. 

13) Wniosek do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o ustanowienie 

dodatkowego wynagrodzenia Rektora. 

 

 


