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Uchwała nr 136 

Senatu SGH  

z dnia 17 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany statutu SGH 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) Senat SGH uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

W statucie SGH przyjętym uchwałą nr 97 Senatu SGH w dniu 19 kwietnia 2006 r., ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu SGH: nr 168 z dnia 22 listopada  

2006 r., nr 309 z dnia 19 grudnia 2007 r., nr 80 z dnia 25 lutego 2009 r., nr 98 z dnia 

25 lutego 2009 r., nr 183 z dnia 23 września 2009 r., nr 280 z dnia 28 kwietnia  

2010 r., nr 290 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 325 z dnia 30 czerwca 2010 r., nr 327  

z dnia 13 października 2010 r., nr 350 z dnia 13 października 2010 r., nr 351 z dnia 

13 października 2010 r., nr 374 z dnia 22 grudnia 2010 r., nr 388 z dnia 22 grudnia 

2010 r., nr 404 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 405 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 421 z dnia 

23 marca 2011 r., nr 422 z dnia 23 marca 2011 r., nr 454 z dnia 29 czerwca 2011 r., 

nr 541 z dnia 23 listopada 2011 r., nr 552 z dnia 21 grudnia 2011 r., nr 123 z dnia  

9 października 2013 r., nr 290 z dnia z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz nr 34 z dnia 9 

listopada 2016 r. dokonuje się następujących zmian:  

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zwana dalej „SGH” lub „Uczelnią”, 

jest akademicką uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”.”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W stosunkach z zagranicą SGH posługuje się nazwą „SGH Warsaw 

School of Economics”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest SGH.”; 
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2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

1.  SGH przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla 

wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu.  

2. W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności 

badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody 

wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości, jak również przekonaniem, że 

nauczanie służy zgłębianiu najnowszej wiedzy światowej, kształceniu 

umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności 

wobec społeczeństwa. 

3. Pracownicy, studenci i doktoranci SGH tworzą samorządną wspólnotę 

akademicką mającą na celu rozwój i przekazywanie wiedzy oraz tworzenie jak 

najlepszych warunków dla prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia 

studentów, doktorantów i kadr naukowych.”; 

 
3) w § 4: 

a)  zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Podstawowe zadania SGH określa ustawa. Należą do nich w szczególności:”,  

b)  pkt 1, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, 

umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej;”, 

„5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, zwłaszcza w dziedzinie 

nauk ekonomicznych, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;”, 

„6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń 

w celu kształtowania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy  

w systemie uczenia się przez całe życie;”, 

c)  dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.”; 

 

4)  w § 5:  

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  SGH realizuje swoje zadania, utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i gospodarczymi, jak 
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również uczestnicząc we współpracy międzynarodowej, w szczególności 

przy tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. SGH monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 

dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku 

pracy.”; 

 

5)  w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wzory godła, sztandaru i pieczęci historycznej zawiera załącznik nr 1, 

stanowiący integralną część statutu.”; 

 

6)  w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy 

międzynarodowej.”; 

 

7)  w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli doktor SGH przez co najmniej trzydzieści lat od daty promocji  

w wybitny sposób zasłużył się dla rozwoju nauki, gospodarki narodowej lub 

międzynarodowej współpracy gospodarczej, może nastąpić uroczyste 

odnowienie jego dyplomu doktorskiego.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Tryb odnawiania dyplomu doktorskiego określa załącznik nr 2a, stanowiący 

integralną część statutu.”; 

 

8)  § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 

1.  W SGH ma miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego. 

2.  W SGH odbywają się uroczyste promocje absolwentów studiów wyższych oraz 

promocje doktorskie i habilitacyjne.  

3.  Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne odbywają się w dniu dorocznego 

święta SGH. 
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4.  Podczas uroczystości używane są stroje akademickie, a Rektor, prorektorzy  

i dziekani noszą insygnia pełnionych funkcji. 

5.  Wzory insygniów Rektora, prorektorów i dziekanów, a także barwy 

poszczególnych kolegiów Uczelni zawiera załącznik nr 1a, stanowiący 

integralną część statutu.”; 

 

9) w § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Senat na wniosek członka Senatu nadaje jednostkom organizacyjnym, 

gmachom, aulom i salom wykładowym imiona osób szczególnie dla Uczelni 

zasłużonych, jak również może postanowić o umieszczeniu na terenie SGH 

stosownych tablic pamiątkowych i rzeźb, a także ustalić inne formy uczczenia 

pamięci osób zasłużonych.”, 

„3. SGH utrzymuje więzi z emerytowanymi pracownikami oraz absolwentami SGH 

poprzez w szczególności współpracę z zrzeszającymi ich organizacjami.”; 

 

10) w §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawowe funkcje w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej oraz 

kształcenia do pracy naukowej lub dydaktycznej realizują w SGH instytuty  

i katedry. Kultywują one zasady etyki pracy naukowej, tworzą warunki rozwoju 

naukowego pracowników oraz prowadzą badania naukowe o charakterze 

praktycznym i teoriopoznawczym zgodnie ze swoim profilem naukowo-

badawczym. Instytuty i katedry zgłaszają także inicjatywy kształtowania 

kierunków studiów oraz specjalności kierunkowych i międzykierunkowych,  

a także są miejscem powstawania oferty dydaktycznej dla studentów, 

doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów 

dokształcających i szkoleń.”; 

 

11) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3.  Dziekan kolegium, na wniosek dyrektora instytutu, może powołać radę 

konsultacyjną instytutu, w skład której mogą wchodzić nauczyciele 

akademiccy instytutu oraz osoby związane z innymi instytucjami naukowymi 

lub praktyką gospodarczą.”; 
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12) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 

Jeśli jest to uzasadnione charakterem prowadzonych prac naukowych lub 

działalności dydaktycznej mogą być tworzone: 

1) katedry – w ramach instytutów, 

2) zakłady – w ramach instytutów i katedr.”; 

 

13) w § 21: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Dyrektorem instytutu lub wicedyrektorem instytutu, kierownikiem katedry 

lub zakładu może być tylko nauczyciel akademicki zatrudniony w SGH 

jako podstawowym miejscu pracy, przy czym funkcję dyrektora instytutu 

lub kierownika katedry może pełnić tylko osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  

a funkcję wicedyrektora instytutu lub kierownika zakładu – co najmniej 

stopień naukowy doktora.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kierownika katedry i zakładu 

powołuje, co do zasady na czas trwania kadencji organów Uczelni,  

a także odwołuje Rektor na wniosek dziekana kolegium albo z inicjatywy 

własnej − w przypadku pozakolegialnej jednostki organizacyjnej 

działalności podstawowej SGH, zwanej dalej pozakolegialną jednostką 

organizacyjną, zachowując zasadę wyrażoną w § 90 ust. 3.”, 

c) w ust. 4 uchyla się pkt 3; 

 

14) w § 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Kolegium jest podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu 

ustawy, zrzeszającą instytuty i katedry, powołaną w celu organizowania 

współpracy w dziedzinie badań naukowych, kształcenia kadr naukowych 

oraz prowadzenia studiów doktoranckich i podyplomowych oraz kursów 

dokształcających i szkoleń. Kolegium stanowi korporację nauczycieli 

akademickich związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi 

i przedkładających na kanwie tych zainteresowań ofertę dydaktyczną 
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dotyczącą kształcenia w ramach prowadzonych przez SGH kierunków 

studiów.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Zmiana nazwy istniejącego kolegium, utworzenie kolegium, włączenie 

kolegium do innego kolegium, łączenie kolegiów skutkujące powstaniem 

nowego kolegium lub podział kolegium następuje w drodze zarządzenia 

Rektora wydanego po zasięgnięciu opinii Senatu i zainteresowanych rad 

kolegiów.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a.  Włączenie niektórych jednostek organizacyjnych kolegium do innego 

kolegium oraz likwidacja kolegium następuje w trybie, o którym mowa  

w ust. 4.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Kolegium może być utworzone, jeżeli w jednostkach organizacyjnych, 

które ma ono zrzeszać, jest zatrudnionych jako podstawowym miejscu 

pracy co najmniej tylu nauczycieli akademickich, aby kolegium to,  

w ramach obowiązujących przepisów prawa, spełniało kryterium stanu 

zatrudnienia, od którego zależy otrzymanie co najmniej jednego 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; 

kolegium może być utworzone także przez połączenie, podział lub inne 

przekształcenie istniejących kolegiów.”, 

e)  ust. 7, 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„7.  Kolegium może być podzielone na dwa albo więcej kolegiów, jeżeli, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedno z nich zachowa 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

posiadane przez kolegium, które ma ulec podziałowi, a pozostałe kolegia 

spełnią w dniu podziału kryterium stanu zatrudnienia, od którego zależy 

otrzymanie co najmniej jednego uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego.”, 

„8.  W przypadku gdy kolegium zostaną cofnięte wszystkie posiadane przez 

nie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, zarządza włączenie 

wszystkich jednostek organizacyjnych tego kolegium do innego albo 

innych kolegiów oraz likwidację kolegium, któremu cofnięto uprawnienia.”, 
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„9.  Pierwszego dziekana nowo utworzonego kolegium lub kolegium 

powstałego z łączenia kolegiów, lub kolegiów powstałych z podziału 

kolegium powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu na czas nie 

dłuższy niż 1 rok.”, 

„10.  W zakresie nieuregulowanym przez statut organizację wewnętrzną  

i tryb pracy organów kolegium określa jego regulamin, uchwalony przez 

radę kolegium bezwzględną większością głosów.”, 

f)  po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11.  W przypadku utworzenia nowego kolegium lub kolegium powstałego  

z połączenia kolegiów, lub kolegiów powstałych z podziału kolegium, do 

czasu przyjęcia regulaminu w trybie określonym w ust. 10, regulamin 

tymczasowy nadaje kolegium Rektor.”; 

 

15) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23 

1.  W SGH prowadzone są studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia  

w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.  W Uczelni prowadzone są także studia podyplomowe, kursy dokształcające  

i szkolenia.”; 

 

16) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24 

Studia wyższe pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych są prowadzone przez SGH w ramach Studium 

Licencjackiego. Organizuje ono proces kształcenia na wszystkich kierunkach 

studiów, które są prowadzone na studiach pierwszego stopnia.”; 

 

17) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25 

Studia wyższe drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych są prowadzone przez SGH w ramach Studium 

Magisterskiego. Organizuje ono proces kształcenia na wszystkich kierunkach 

studiów, które są prowadzone na studiach drugiego stopnia.”; 
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18) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Decyzje w sprawach indywidualnych studentów, w szczególności dotyczące 

przypadków określonych w art. 171 ust. 3, art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8 oraz art. 

190 ust. 1 i 2 ustawy, są wydawane przez dziekanów studiów w imieniu  

i z upoważnienia Rektora. Decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

są decyzjami ostatecznymi. Od takich decyzji studentom przysługuje prawo 

złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 

czternastu dni od otrzymania decyzji.”; 

 

19) w § 29 uchyla się ust. 5; 

 

20) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na podstawie uchwały Senatu studia podyplomowe mogą być prowadzone 

przez pozakolegialną jednostkę organizacyjną. W takim przypadku 

kompetencje rady kolegium wykonuje Senat.”; 

 

21) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31 

Kursy dokształcające i szkolenia mogą być organizowane przez: 

1) kolegia; 

2) pozakolegialne jednostki organizacyjne; 

3) inne jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia przez SGH usług 

edukacyjnych,  

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat.”; 

 

22) w § 32: 

a)  w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwana dalej Biblioteką 

SGH, stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Jego 

zadania obejmują w szczególności:”, 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Organizację Biblioteki SGH określa jej regulamin organizacyjny wydany 

przez Rektora na wniosek dyrektora Biblioteki SGH, po zasięgnięciu 

opinii rady bibliotecznej.”; 
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23) w § 33 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Użytkownik ponosi także opłatę za opóźnienie w zwrocie wypożyczonych 

książek.”; 

 

24) w § 34 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) występowanie do organów Uczelni w sprawach dotyczących funkcjonowania 

systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym wnioskowanie do Rektora  

w sprawie regulaminu organizacyjnego i regulaminu korzystania ze zbiorów 

Biblioteki SGH;”; 

 

25) w § 35: 

a) w ust. 2 pkt 4, 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„4)  trzej wybrani przedstawiciele dyplomowanych bibliotekarzy, 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz 

innych pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji 

naukowej zatrudnionych w Bibliotece SGH;", 

„7)  kierownik Archiwum SGH;”, 

„8)  przedstawiciel organizacji zrzeszających absolwentów SGH delegowany 

przez te organizacje.”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiniowanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu korzystania ze 

zbiorów Biblioteki SGH;”; 

 

26) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: 

„§ 36a 

Postanowienia § 52 ust. 2 i 3, § 97 ust. 2, § 99 ust. 2, § 102 ust. 3, § 140 ust. 3,  

a także postanowienia pkt 4 w załączniku nr 8 do statutu oraz pkt 13, 14, 19, 23  

i 24a w załączniku nr 9 do statutu, odnoszące się do pozakolegialnej jednostki 

organizacyjnej lub jej kierownika, stosuje się odpowiednio do Biblioteki SGH i jej 

dyrektora.”; 

 

27) w § 39:  

a) w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„W SGH działają pozakolegialne jednostki organizacyjne powołane do 

realizacji podstawowych zadań SGH w zakresie:”, 

b) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) nauczania języków obcych − Centrum Nauki Języków Obcych;”,  

„2) tworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej − Centrum Wychowania 

Fizycznego i Sportu;”, 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W SGH mogą działać pozakolegialne jednostki organizacyjne powołane do 

realizacji podstawowych zadań SGH w zakresie: 

1) prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych, 

2)  prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających  

i szkoleń oraz świadczenia innych usług edukacyjnych.”, 

„3. Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, w drodze zarządzenia przekształca 

i likwiduje jednostki organizacyjne określone w ust. 1 oraz tworzy, 

przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2.”, 

d) dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu: 

„4.  Rektor może nadać jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 lub  

ust. 2, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny. Regulamin może 

przewidywać powoływanie rady jednostki jako organu opiniodawczo-

doradczego kierownika jednostki, określając jej zadania, kompetencje oraz 

zasady powoływania i odwoływania jej członków.”, 

„5. Kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje i odwołuje 

Rektor, po zasięgnięciu opinii rad jednostek, jeżeli zostały powołane.”, 

„6. Wykaz pozakolegialnych jednostek organizacyjnych publikuje się na 

stronach internetowych SGH.”; 

 

28) w § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, publikuje się 

na stronach internetowych Uczelni.”; 

 

29) w § 44: 

a) w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W skład Senatu wchodzą:”, 

b) w ust.1 pkt 5, 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie: 
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„5) pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich, posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;”, 

„6) sześciu przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających 

stopnia naukowego doktora habilitowanego;”, 

„7) sześciu przedstawicieli samorządu studentów;”, 

„8) przedstawiciel samorządu doktorantów;”, 

„9) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Przedstawiciele studentów i przedstawiciel doktorantów w Senacie 

stanowią łącznie nie mniej niż jedną piątą składu Senatu.”; 

 

30) w § 45 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  przedstawiciel organizacji zrzeszających absolwentów SGH delegowany 

przez te organizacje;”; 

 

31) w § 46 w ust. 1: 

a) pkt 2 i 6 otrzymują brzmienie: 

„2) uchwalanie strategii rozwoju SGH;”, 

„6) określanie kierunków studiów oraz formy, poziomu i profilu kształcenia  

w SGH na poszczególnych kierunkach, w tym podejmowanie uchwał  

o utworzeniu lub likwidacji kierunku studiów oraz specjalności 

kierunkowych;”, 

b)  uchyla się pkt 7, 

c)  pkt 8,10,12, 19, 22, 24, 25 i 26 otrzymują brzmienie: 

„8)  podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po 

zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia programów 

kształcenia, w tym planów studiów na poszczególnych kierunkach 

studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków 

uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez 

uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów;”, 

„10)  ustalanie wytycznych w sprawie prowadzenia w SGH studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;”, 

„12)  podejmowanie uchwał w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe, 

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy;”, 
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„19)  dokonywanie oceny działalności Uczelni oraz oceny działalności 

Rektora;”, 

„22)  określanie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu  

o środki inne niż dotacje określone w art. 94 ust. 1 ustawy;”, 

„24)  wyrażanie zgody na dokonanie przez SGH czynności prawnej w zakresie 

rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania 

tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 

180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa 

tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, 

przekracza kwotę 2.000.000 złotych;”, 

„25)  wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez SGH zobowiązań pieniężnych 

nieobjętych planem rzeczowo-finansowym na dany rok, w tym 

zobowiązań wekslowych, na kwotę przekraczającą 1.000.000 złotych;”, 

„26)  wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, spadków i zapisów o wartości 

przekraczającej 2.000.000 złotych;”, 

d) uchyla się pkt 28; 

 

32) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47 

1. W sprawach dotyczących prowadzenia studiów wyższych Senat wykonuje 

kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej określone  

w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, chyba że przepis 

szczególny statutu stanowi inaczej. 

2. Senat, w odniesieniu do pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, 

wykonuje kompetencje rady kolegium w sprawach dotyczących 

działalności tych jednostek organizacyjnych oraz w sprawach dotyczących 

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli akademickich 

zatrudnianych w tych jednostkach, chyba że przepis szczególny statutu 

stanowi inaczej lub radzie danej pozakolegialnej jednostki organizacyjnej 

została przyznana szczególna kompetencja w trybie § 39 ust. 4.”; 
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33) w § 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodniczącego stałej komisji powołuje Senat na wniosek Rektora 

spośród osób powołanych do komisji.”; 

 

34) w § 56 w ust. 2:  

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przewodniczy posiedzeniom Senatu, z wyjątkiem posiedzenia, na którym 

jest dokonywana ocena działalności Uczelni oraz ocena działalności 

Rektora; wówczas przewodniczy posiedzeniu wybrany członek Senatu”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a)  zatwierdza programy i plany kursów dokształcających oraz szkoleń 

organizowanych przez jednostki organizacyjne, o których mowa  

w § 31 pkt 2 i 3;”, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wydaje na wniosek kanclerza regulamin organizacyjny SGH oraz 

dokonuje zmian w tym regulaminie;”, 

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki SGH;”, 

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących stosunków pracy nauczycieli 

akademickich, kanclerza, kwestora, dyrektora Biblioteki SGH, kierownika 

Archiwum SGH, redaktora naczelnego Oficyny Wydawniczej SGH oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 31 pkt 3,  

§ 39 i § 41;”; 

 

35) w § 58a: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) programów kształcenia;”, 

„3) wzmacniania pozycji SGH na międzynarodowym rynku edukacyjnym;”,  

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) budowania sieci współpracy naukowo-badawczej SGH z biznesem.”; 

 

36) w § 60: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
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„3) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytutach lub katedrach 

wchodzących w skład kolegium jako podstawowym miejscu pracy,  

z wyłączeniem osób posiadających tytuł naukowy profesora, które 

ukończyły już lub ukończą 70 rok życia w terminie do końca roku 

akademickiego, w którym rozpoczyna się nowa kadencja rady kolegium 

oraz osób nieposiadających tytułu naukowego profesora, które ukończyły 

już lub ukończą 67 rok życia do końca wyżej określonego terminu;”, 

b) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przedstawiciele samorządu doktorantów – uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych przez kolegium, w liczbie odpowiadającej 

jednej piątej ogólnej statutowej liczby członków rady określonej zgodnie  

z niniejszym paragrafem; jeżeli liczba obliczona w powyższy sposób 

zawiera ułamek, należy przyjąć najbliższą kolejną liczbę całkowitą jako 

określającą liczbę przedstawicieli samorządu doktorantów w radzie 

kolegium;”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Podstawą do ustalenia liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 

4, jest liczba osób, które w przededniu rozpoczęcia wyborów do rady 

kolegium nowej kadencji tworzą grono członków rady określonych w ust. 1 

pkt 3. Okręgowa komisja wyborcza kolegium ustala liczbę przedstawicieli, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz ustala i powiadamia okręgową 

komisję wyborczą samorządu doktorantów o liczbie przedstawicieli 

doktorantów w nowo wybieranej radzie kolegium.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Mogące nastąpić w trakcie trwania kadencji rady zmiany liczby osób,  

o których mowa w ust. 1 pkt 3, polegające na jej zmniejszeniu wskutek 

 w szczególności ustania zatrudnienia tych osób w Uczelni albo jej 

zwiększeniu spowodowanym zatrudnieniem nowych nauczycieli 

akademickich lub uzyskaniem przez dotychczasowych stopnia naukowego 

doktora habilitowanego – nie stanowią podstawy ani do przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli, o których mowa w ust. 

1 pkt 4, ani wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z tych przedstawicieli.”, 
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e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Jeżeli w trakcie biegnącej kadencji rady kolegium liczba mandatów 

przysługujących przedstawicielom samorządu doktorantów będzie 

mniejsza niż jedna piąta ogólnej statutowej liczby członków rady 

wskutek zwiększenia liczby członków rady, o których mowa w ust. 1 pkt 

3, spowodowanym zatrudnieniem nowych nauczycieli akademickich, 

samorząd doktorantów przeprowadza wybory uzupełniające 

przedstawicieli w grupie doktorantów kolegium niezwłocznie po 

otrzymaniu od dziekana kolegium powiadomienia o zaistnieniu 

okoliczności wskazanej na wstępie niniejszego ustępu i liczbie nowych 

mandatów, które wymagają obsadzenia.”; 

 

37) w § 61 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przedstawiciel organizacji zrzeszających absolwentów SGH delegowany 

przez te organizacje.”; 

 

38) w § 63 w ust. 2: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10)  uchwalanie programów kształcenia i planów studiów podyplomowych 

oraz kursów dokształcających prowadzonych przez kolegium, zgodnie  

z wytycznymi ustalonymi przez Senat;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a oraz 10b w brzmieniu: 

„10a) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy;”, 

„10b) występowanie wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń prowadzonych przez kolegium, w trybie 

art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy;”, 

c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) ustalanie zasad współpracy kolegium z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi, a także 

organizacjami i podmiotami gospodarczymi;”; 
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39) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dziekan kolegium kieruje działalnością kolegium i reprezentuje je na 

zewnątrz. Jest przełożonym pracowników jednostek organizacyjnych 

zrzeszonych w kolegium oraz uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy 

studiów podyplomowych prowadzonych przez kolegium.”; 

 

40) w § 66 w ust. 2: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a)  prowadzenie współpracy kolegium z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi, a także 

organizacjami i podmiotami gospodarczymi;”, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a)  zatwierdzanie programów i planów szkoleń prowadzonych przez 

kolegium;”, 

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) występowanie z wnioskami do odpowiednio Rektora i kanclerza  

w sprawie nawiązywania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy  

z nauczycielem akademickim albo pracownikiem niebędącym 

nauczycielem akademickim;”; 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11)  ustalanie zakresu obowiązków pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi zatrudnionych w biurze kolegium  

i jednostkach organizacyjnych kolegium − na wniosek kierowników 

tych jednostek, jak również sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 

tych obowiązków;”; 

 

41) § 68 otrzymuje brzmienie: 

„§ 68 

„Dziekan kolegium wykonuje swoje kompetencje przy pomocy jednego 

prodziekana kolegium powoływanego w drodze wyborów.”; 

 

42) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nadzwyczajne posiedzenia organów kolegialnych zwołuje odpowiednio 

Rektor albo dziekan kolegium z własnej inicjatywy lub w wyniku złożenia 
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wniosku przez jedną piątą członków odnośnego organu kolegialnego.  

W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

posiedzenie organu kolegialnego należy zwołać w terminie 10 dni.”; 

 

43) w § 72: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zwykła większość głosów oznacza, że do podjęcia uchwały niezbędne 

jest, aby liczba ważnych głosów za podjęciem uchwały była większa od 

liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały 

się od głosu.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a.  Bezwzględna większość głosów oznacza, że za podjęciem uchwały 

ważnych głosów „za” oddano więcej niż suma ważnych głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”.”; 

  

44) w § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zdanie pierwsze w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rady kolegium, przy 

czym może ona, nie uchwalając odrębnego regulaminu obrad, określić 

sposób ich prowadzenia w regulaminie kolegium.”; 

 

45) § 86 otrzymuje brzmienie: 

„§ 86 

W sprawach dotyczących postępowania przed organami SGH, 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego.”; 

 

46) po § 86 dodaje się § 86a w brzmieniu: 

„§ 86a 

Postanowienia § 72 ust. 1, 2, 3, 3a i 5 stosuje się odpowiednio przy głosowaniu 

uchwał i wniosków w czasie obrad innych niż senat i rady kolegiów ciał 

kolegialnych Uczelni, tj. wieloosobowych, zorganizowanych instytucji 

utworzonych na podstawie ustawy lub statutu, w szczególności organów 

wyborczych, komisji wyborczych, komisji dyscyplinarnych, komisji senackich  

i rektorskich oraz rad o charakterze opiniodawczym lub doradczym.”; 



 18 

47) w § 91 w ust. 4b pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) 2 lat – w odniesieniu do stanowisk wymienionych w § 88 pkt 3 lit. d.”; 

 

48) w § 95: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego następuje na podstawie umowy  

o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 4, a w uzasadnionych 

przypadkach na czas określony.”, 

„4. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż dziewięć 

lat, a w przypadku zatrudnienia po dniu 30 września 2013 r. nie dłużej niż 

osiem lat.”, 

b) uchyla się ust. 6, 

c) ust. 9, 10 i 11, 11a oraz 11b otrzymują brzmienie: 

„9.  Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby posiadającej stopień 

naukowy doktora lub nieposiadającej stopnia naukowego doktora 

następuje na czas nieokreślony albo na czas określony.”, 

„10.  Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora nie może trwać dłużej niż osiem lat. Nieuzyskanie 

stopnia naukowego doktora w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzednim stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę za 

wypowiedzeniem.”, 

„11.  Bieg terminu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu 

do czasu podjęcia uchwały o nadaniu albo odmowie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, jeżeli przed upływem okresu 

zatrudnienia zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne. Zawieszenie 

biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na 

wniosek adiunkta skierowany do Rektora za pośrednictwem dziekana 

kolegium, niezwłocznie po wszczęciu postępowania habilitacyjnego  

w rozumieniu przepisów regulujących nadawanie stopni naukowych 

i pod warunkiem, że wnioskodawca przedłożył Rektorowi za 

pośrednictwem dziekana kolegium odpis uchwały, o której mowa  

w zdaniu poprzednim, niezwłocznie po jej podjęciu.”, 
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„11a.  Bieg terminów, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, ulega zawieszeniu na 

czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania 

służby wojskowej lub służby zastępczej.”, 

„11b.  Do okresów, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, nie wlicza się przerwy 

związanej z: 

1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 

wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.); 

2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym 

spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.”, 

d) po ust. 11b dodaje się ust. 11c w brzmieniu: 

„11c. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, ulegają 

przedłużeniu o czas trwania urlopu i służby wojskowej, o których 

mowa w ust. 11a, oraz przerw w zatrudnieniu określonych  

w ust. 11b”, 

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Na stanowiskach adiunkta i asystenta w pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych zatrudnia Rektor na wniosek kierownika jednostki; 

przepisy ust. 2-11c stosuje się odpowiednio.”; 

 

49) w § 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Rektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem akademickim 

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych  

w Kodeksie pracy oraz ustawie.”; 

 

50) w § 103 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2.  Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

pracownik ma być zatrudniony, zawiera kanclerz z upoważnienia Rektora,  

z zastrzeżeniem § 133 ust. 3 i 4.”, 
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„3.  Rektor może upoważnić inne osoby do zawierania w oznaczonym zakresie 

umów o pracę z pracownikami administracji, z zastrzeżeniem § 133  

ust. 3 i 4.”, 

„4.  Zakres obowiązków pracownika określa kierownik jednostki, w której jest on 

zatrudniony, z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 pkt 11.”; 

 

51) w § 106 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz formy 

tych studiów;”; 

 

52) § 108 otrzymuje brzmienie: 

„§ 108 

1.  Nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania, którego treść określono w załączniku nr 4, stanowiącym 

integralną część statutu. 

2.  Nabycie praw doktoranta następuje z chwilą złożenia ślubowania, którego 

treść określono w załączniku nr 5, stanowiącym integralną część statutu.”;  

 

53) w § 113 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stypendia, o których mowa w ust. 3, nie mogą przekraczać kwoty 

stanowiącej trzy piąte średniej płacy miesięcznej asystentów zatrudnionych 

w Uczelni w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Rektor przyznaje 

stypendium.”; 

 

54) w § 122:  

a) ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie 

„1.  Kadencja komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich trwa 

cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni,  

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”, 

„2.  Kadencja komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i komisji 

dyscyplinarnych do spraw doktorantów, o których mowa w § 120 ust. 1 

pkt 2 i 3 oraz § 121 ust. 3 i 4, trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 

stycznia roku następującego po wyborze organów Uczelni,  

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”, 
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„3.  Komisje dyscyplinarne działają do dnia powołania nowych komisji 

dyscyplinarnych.”,  

„4.  Studenci i doktoranci powoływani są na członków komisji 

dyscyplinarnych na okres kadencji organów odpowiednio samorządu 

studentów i samorządu doktorantów. Ich członkostwo w komisji trwa do 

czasu powołania do komisji dyscyplinarnych studentów i doktorantów na 

okres kolejnej kadencji wyżej określonych organów, chyba że ustanie 

wcześniej z przyczyn określonych w § 126.”,  

„5.  Przy powoływaniu członków komisji Senat kieruje się zasadą, aby 

członkami komisji byli nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci 

reprezentujący różne grupy społeczności akademickiej SGH.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6.  Kandydatów na członków komisji wybieranych przez Senat przedstawia 

Rektor w porozumieniu z dziekanami kolegiów i kierownikami 

pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, a także dyrektorem 

Biblioteki SGH.”, 

„7.  Kandydatów do komisji dyscyplinarnych spośród studentów i doktorantów 

przedstawiają Rektorowi uczelniane organy uchwałodawcze samorządu 

studentów i samorządu doktorantów.”; 

 

55) w § 123 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Rada każdego kolegium wybiera, głosami jej członków – nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

jednego członka komisji. Pozostałych wybiera Senat. Wybory dokonywane 

są w głosowaniu tajnym. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat 

uzyskał bezwzględną większość głosów.”, 

„3.  Na posiedzeniu komisji dyscyplinarnej, zwołanym przez Rektora w terminie 

dwóch tygodni od jej wyboru, wyłania ona ze swojego grona 

przewodniczącego i dwóch zastępców. Wyboru dokonuje się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch 

trzecich członków komisji. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej może 

być wyłącznie nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora 

zwyczajnego. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się 

również do co najmniej jednego z zastępców przewodniczącego.”; 
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56) w § 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Na odrębnych posiedzeniach komisji dyscyplinarnych, o których mowa  

w ust. 1 i 2, zwołanych przez Rektora w terminie dwóch tygodni od ich 

powołania, wyłaniają one ze swojego grona przewodniczącego i dwóch 

zastępców. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich członków 

komisji. Przewodniczącym komisji i jego zastępcami mogą być wyłącznie 

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego.”; 

 

57) w § 126:  

a) w ust.1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Członkostwo w komisji dyscyplinarnej ustaje wskutek:”, 

b) ust. 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„2.  Na wniosek członka komisji Senat może zwolnić go z pełnienia 

obowiązku członka komisji dyscyplinarnej w szczególności z uwagi na 

długotrwałą chorobę.”, 

„3.  Ustanie członkostwa w komisji dyscyplinarnej w następstwie zdarzeń 

określonych w ust. 1 i 2 stwierdza Senat w drodze uchwały.”, 

„4.  W razie ustania członkostwa w komisji dyscyplinarnej, odpowiednio 

Senat albo rada kolegium wybiera innego członka komisji. Kadencja tak 

wybranego członka komisji dyscyplinarnej upływa w terminie, w którym 

upłynęłaby kadencja jego poprzednika.”, 

„5.  Do wyborów uzupełniających składów komisji dyscyplinarnych oraz ich 

przewodniczących i zastępców przewodniczących w trakcie biegnącej 

kadencji stosuje się odpowiednio: 

1)  w przypadku komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich – przepisy § 123 ust. 1-3;  

2)  w przypadku komisji dyscyplinarnej do spraw studentów  

i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów – przepisy 

§ 124 ust. 1-3;  

3)  w przypadku komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów  

i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów – 

przepisy § 125 ust. 1-3.”; 
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58) w § 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zadaniem administracji SGH jest tworzenie warunków dla sprawnej realizacji 

zadań Uczelni określonych w ustawie i statucie, organizowanie pomocy 

socjalnej dla pracowników, studentów i doktorantów oraz zarządzanie 

mieniem Uczelni.”; 

 

59) w § 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Administracja działa w formie wyodrębnionych jednostek i komórek 

organizacyjnych, a także samodzielnych stanowisk pracy funkcjonujących na 

szczeblu centralnym (administracja centralna) oraz w jednostkach 

organizacyjnych prowadzących działalność podstawową (administracja 

dziekanatów poszczególnych studiów, kolegiów, instytutów i katedr, 

pozakolegialnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w § 41).”; 

 

60) w § 129 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Organizację administracji oraz szczegółowe zakresy działania kanclerza 

i jego zastępców, a także kompetencje i zakresy obowiązków przypisane 

pozostałym stanowiskom administracyjnym określa regulamin organizacyjny, 

o którym mowa w § 56 ust. 2 pkt 5.”; 

 

61) w § 130 w ust. 2: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) prowadzenie polityki kadrowej w stosunku do pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej;”, 

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a)  określanie w porozumieniu z dziekanami kolegiów i kierownikami 

pozakolegialnych jednostek organizacyjnych zasad polityki kadrowej 

wobec pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionych w kolegiach i pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki tych jednostek;”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) organizowanie i wykonywanie działalności socjalnej na rzecz 

pracowników, studentów i doktorantów;”; 
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62) w § 133 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2.  Administracją zatrudnioną w dziekanatach studiów, biurach kolegiów oraz 

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 39 i § 41, kierują 

merytorycznie odpowiednio dziekani studiów, dziekani kolegiów i kierownicy 

tych jednostek. Określają oni zakres zadań zatrudnionych w tych jednostkach 

pracowników administracji oraz organizują i nadzorują ich pracę.”, 

„3.  Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy pracowników administracji 

centralnej oraz ich wyróżnienie i karanie należy do kompetencji kanclerza,  

z tym że w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach 

podległych bezpośrednio Rektorowi powyższe czynności wymagają 

uzgodnienia z Rektorem.”,  

„4.  Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, wyróżnianie i karanie 

pracowników, o których mowa w ust. 2, należy do kompetencji kanclerza  

i następuje na wniosek albo po uzgodnieniu z odpowiednio dziekanem 

studium, dziekanem kolegium albo kierownikiem odnośnej jednostki 

organizacyjnej.”; 

 

63) w § 134 uchyla się ust. 2; 

 

64) w § 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za zwykły zarząd uważa się załatwianie bieżących spraw związanych ze 

zwykłym korzystaniem i gospodarowaniem mieniem, zgodnym z jego 

przeznaczeniem i utrzymanie go w stanie niepogorszonym oraz  

z pobieraniem korzyści z tych składników, prowadzenie spraw, które są 

niezbędne do dokonywania tych czynności, w tym udzielanie zamówień 

publicznych do kwoty 1.000.000 złotych, a także: 

1)  nabycie lub zbycie mienia o wartości nieprzekraczającej 1.000.000 

złotych; 

2)  zaciąganie pożyczki lub kredytu do kwoty nieprzekraczającej 1.000.000 

złotych"; 

 

65) w § 139 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Przyjęcie przez SGH darowizny, spadku, zapisu oraz innej dobrowolnej 

wpłaty, która przekracza równowartość 2.000.000 złotych wymaga zgody 
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Senatu. Rektor zobowiązany jest uzyskać zgodę Senatu także wtedy, gdy 

darowizna łączy się z poleceniem a spadek z zapisem lub poleceniem albo 

inny akt ofiarności z innym podobnym obciążeniem, zaś wartość obciążenia 

jest znaczna; w pozostałych przypadkach decyzje podejmuje samodzielnie 

Rektor.”, 

„2.  Jeżeli darczyńca, spadkodawca, zapisodawca lub inny ofiarodawca 

zastrzega wykorzystanie darowizny, spadku czy zapisu oraz innych 

dobrowolnych wpłat na rzecz określonych osób lub jednostek 

organizacyjnych SGH, Rektor przed przyjęciem ww. świadczeń zasięga 

opinii zainteresowanych co do przyjęcia i wykorzystania tych świadczeń.”; 

 

66) w § 142 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Jednoosobowa funkcja pochodząca z wyboru, o której mowa w dalszych 

postanowieniach niniejszego działu, oznacza funkcję Rektora, prorektora, 

dziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana kolegium i prodziekana 

studium.”; 

 

67) w § 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów określa regulamin wyborczy 

uchwalony przez uczelnianą komisję wyborczą i zatwierdzony przez Senat. 

Regulamin wyborczy jest podawany do wiadomości członków społeczności 

akademickiej SGH poprzez udostępnienie na stronach internetowych SGH.”; 

 

68) w § 145 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów kolegialnych i na 

jednoosobowe funkcje pochodzące z wyboru nie jest ograniczona.”,  

„3.  Zgłoszeni kandydaci przedkładają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na kandydowanie i objęcie mandatu przedstawiciela w organie kolegialnym 

albo jednoosobowej funkcji pochodzącej z wyboru. Kandydat, który nie 

przedłoży takiego oświadczenia, nie może być umieszczony na liście 

wyborczej.”; 

 

69) § 146 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 146 

1.  Do wyboru jest niezbędne, aby kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych 

głosów. W przypadku gdy warunek ten spełniło więcej osób niż jest miejsc 

mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej 

głosów. 

2.  Do ważności wyborów na jednoosobowe funkcje, określone w § 142 ust. 1  

pkt 2, jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. To kryterium nie musi być spełnione w wyborach przedstawicieli 

do organów kolegialnych, określonych w § 142 ust. 1 pkt 1 i 3.”; 

 

70) w § 148: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, bierne prawo wyborcze 

przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 

sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób 

posiadających tytuł naukowy profesora – siedemdziesiątego roku życia, 

zatrudnionym w SGH jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w SGH w pełnym 

wymiarze czasu pracy, a także studentom oraz doktorantom SGH.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Kandydatami na prodziekana kolegium i prodziekana studium mogą być 

osoby posiadające stopień doktora, które przed dniem rozpoczęcia 

pełnienia wyżej wymienionej funkcji nie ukończą wieku określonego w 

art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiednio dla osoby kandydata.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a.  W przypadku dziekana kolegium lub prodziekana kolegium, do okresu, 

o którym mowa w ust. 7 zdanie pierwsze, wlicza się kadencje pełnione 

przez te osoby w kolegium, któremu zmieniono nazwę.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Członkostwa w uczelnianej albo okręgowej komisji wyborczej nie można 

łączyć z kandydowaniem w wyborach do Senatu, kolegium elektorów 

uczelnianych, kolegium elektorów kolegialnych lub na jednoosobowe 

funkcje pochodzące z wyboru w rozumieniu § 142 ust. 3. Wyrażenie 

zgody przez członka komisji wyborczej na kandydowanie w wyborach,  
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o których mowa w zdaniu poprzednim, oznacza zrzeczenie się mandatu 

członka komisji wyborczej. W takim przypadku stosuje się postanowienia 

§ 154 ust. 3.”; 

 

71) w § 151 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Na wniosek przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej wybiera ona 

spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego komisji oraz 

powołuje sekretarza uczelnianej komisji wyborczej.”; 

 

72) w § 152 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie; 

„1)  uchwala regulamin wyborczy i dokonuje jego wykładni;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  przeprowadza wybory Rektora, prorektorów, dziekanów studiów, 

prodziekanów studiów oraz kandydatów na członków Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego i ogłasza ich wyniki;”, 

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji wyborczych 

i unieważnia przeprowadzone przez nie wybory w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu, zarządzając powtórzenie 

unieważnionych czynności wyborczych w nowym terminie.”; 

 

73) w § 152 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów Rektora, prorektorów i dziekanów 

studiów rozstrzyga kolegium elektorów uczelnianych najpóźniej w terminie 

siedmiu dni od dnia jego otrzymania.”; 

 

74) w 153 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Okręgowym komisjom wyborczym przysługuje skarga na rozstrzygnięcia 

uczelnianej komisji wyborczej ich dotyczące. Skargę wnosi się w terminie 

siedmiu dni do Senatu za pośrednictwem Rektora, z powiadomieniem 

przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Senat rozpatruje skargę 

na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu albo w przypadkach nagłych – na 

posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym dla rozpatrzenia skargi.”; 
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75) w § 155 w ust. 1: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) pięć kolegiów elektorów kolegialnych;”, 

„3) dwanaście zebrań wyborczych w okręgach wyborczych określonych  

w § 157 pkt I-X, XIII i XIV;”, 

b) pkt 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„6) pięć zebrań kurii wyborczych typu I, w skład których wchodzą wybrani  

w kolegiach członkowie kolegium elektorów uczelnianych posiadający 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;”, 

„7) pięć zebrań kurii wyborczych typu II, w skład których wchodzą wybrani  

w kolegiach członkowie kolegium elektorów uczelnianych nieposiadający 

tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego;”, 

„8) pięć zebrań wyborczych pracowników kolegiów niebędących 

nauczycielami akademickimi (administracja kolegiów).”; 

 

76) w § 156 w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kolegia elektorów oraz zebrania wyborcze wymienione w § 155 ust. 1 

dokonują wyboru na jednoosobowe funkcje określone w § 142 ust. 1 pkt 2 

oraz wyboru przedstawicieli w organach kolegialnych w rozumieniu § 142  

ust. 2, czyniąc to, jak następuje:”; 

 

77) w § 156 w ust. 1  

a) pkt 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„3) zebrania w okręgach wyborczych, działające: 

a) w kolegiach – dokonują wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów 

uczelnianych, będących jednocześnie przedstawicielami w odnośnym 

kolegium elektorów kolegialnych, spośród zatrudnionych w kolegium 

nauczycieli akademickich, 

b) w administracji SGH − dokonuje wyboru przedstawicieli w kolegium 

elektorów uczelnianych spośród pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji 

centralnej, 
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c) w administracji SGH − dokonuje wyboru przedstawiciela 

(przedstawicieli) w kolegium elektorów uczelnianych spośród 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionych w kolegiach (administracja kolegiów), pozakolegialnych 

jednostkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych, o których 

mowa w § 41, 

d) w Bibliotece SGH – dokonuje wyboru przedstawiciela (przedstawicieli)  

w kolegium elektorów uczelnianych spośród pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Bibliotece SGH, 

e) w połączonej administracji SGH i Bibliotece SGH − dokonuje wyboru 

przedstawiciela w Senacie spośród wszystkich pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, 

f) w Centrum Nauki Języków Obcych − dokonuje wyboru przedstawicieli 

w kolegium elektorów uczelnianych spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w tej pozakolegialnej jednostki organizacyjnej, 

g) w połączonych Bibliotece SGH, pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych, z wyjątkiem Centrum Nauki Języków Obcych, oraz 

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 41 − dokonuje 

wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych spośród 

zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich, 

h) w połączonych Bibliotece SGH, pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w pkt f oraz g, oraz jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w § 41 − dokonuje wyboru 

przedstawiciela w Senacie spośród zatrudnionych w nich nauczycieli 

akademickich; 

i)  w samorządzie studentów − dokonują wyborów przedstawicieli 

studentów w kolegium elektorów uczelnianych, Senacie, kolegiach 

elektorów kolegialnych oraz w radach kolegiów; 

j)  w samorządzie doktorantów − dokonują wyborów przedstawicieli 

doktorantów w kolegium elektorów uczelnianych, w kolegiach 

elektorów kolegialnych, radach kolegiów oraz przedstawiciela w 

Senacie;”, 

„4) zebrania kurii wyborczych I typu – dokonują w każdym kolegium 

wyboru przedstawiciela w Senacie spośród zatrudnionych w odnośnym 
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kolegium nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;”, 

„5) zebrania kurii wyborczych II typu − dokonują w każdym kolegium 

wyboru przedstawiciela w Senacie i przedstawicieli w radzie kolegium 

spośród zatrudnionych w odnośnym kolegium nauczycieli akademickich 

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego;”, 

„6) zebrania pracowników kolegium niebędących nauczycielami 

akademickimi – dokonuje w każdym kolegium wyboru spośród tych 

pracowników jednego przedstawiciela w radzie kolegium oraz dwóch 

przedstawicieli w kolegium elektorów kolegialnych.”; 

b) uchyla się pkt 7 i 8; 

 

78) w § 156 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Uczelniana komisja wyborcza może w drodze uchwały postanowić  

o przeprowadzeniu wyborów: 

1) przedstawicieli w kolegium elektorów uczelnianych w okręgach 

wyborczych wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. b-h, 

2) przedstawiciela w Senacie w okręgu wyborczym określonym w ust. 1  

pkt 3 lit. h  

w trybie referendum (wybory do urny) zamiast jednoczesnego głosowania na 

zebraniach w tych okręgach − przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 

statutu i na warunkach określonych w regulaminie wyborczym.”; 

 

79) § 157 otrzymuje brzmienie: 

„§ 157 

W celu przeprowadzenia wyborów:  

1) przedstawicieli w kolegium elektorów uczelnianych,  

2) przedstawicieli w Senacie,  

3) przedstawicieli w kolegiach elektorów kolegialnych,  

4) przedstawicieli w radach kolegiów,  

ustala się podział ogółu uprawnionych wyborców na następujące okręgi wyborcze: 

I. okręg wyborczy – nauczyciele akademiccy Kolegium Analiz Ekonomicznych; 

II. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-

Społecznego; 
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III. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Gospodarki Światowej; 

IV. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk  

o Przedsiębiorstwie; 

V. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania  

i Finansów; 

VI. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Centrum Nauki 

Języków Obcych; 

VII. okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Bibliotece SGH, 

pozakolegialnych jednostkach organizacyjnych, z wyjątkiem Centrum 

Nauki Języków Obcych, oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni  

w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 41; 

VIII. okręg wyborczy − pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

zatrudnieni w jednostkach administracji SGH, z wyjątkiem zatrudnionych  

w kolegiach, pozakolegialnych jednostkach organizacyjnych oraz 

jednostkach organizacynych, o których mowa w § 41; 

IX. okręg wyborczy − pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

zatrudnieni w kolegiach, pozakolegialnych jednostkach organizacyjnych  

i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 41; 

X. okręg wyborczy − pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

zatrudnieni w Bibliotece SGH; 

XI. okręg wyborczy − ogół studentów SGH; 

XII. okręg wyborczy − ogół doktorantów SGH; 

XIII. okręg wyborczy − połączone okręgi wyborcze VI i VII; ustalany w celu 

wyboru przedstawiciela w Senacie; 

XIV. okręg wyborczy – połączone okręgi wyborcze VII, IX, X; ustalany w celu 

wyboru przedstawiciela w Senacie.”;  

 

80) w § 158 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład kolegium elektorów uczelnianych wchodzą: 

1)  stu dziesięciu wybranych nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; 

2)  pięćdziesięciu wybrany nauczycieli akademickich nieposiadających 

stopnia naukowego doktora habilitowanego; 



 32 

3)  dziesięciu wybranych przedstawicieli pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, z tym, że liczby przedstawicieli 

pracowników zatrudnionych w:  

 administracji centralnej,  

 administracji kolegiów, pozakolegialnych jednostek organizacyjnych 

i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 41,  

 Bibliotece SGH  

ustala uczelniana komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności tych 

trzech grup pracowników w Uczelni, przy czym zarówno pracownicy,  

o których mowa w tiret drugie, jak i pracownicy Biblioteki SGH są 

reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela; 

4)  czterdziestu trzech wybranych przedstawicieli samorządu studentów  

i przedstawicieli samorządu doktorantów, z tym, że liczbę przedstawicieli 

studentów i liczbę przedstawicieli doktorantów ustala uczelniana komisja 

wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się 

wybory organów SGH nowej kadencji; przy czym doktoranci są 

reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.”; 

 
81) w § 159 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2)  przedstawiciele samorządu doktorantów – uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych przez kolegium, w liczbie odpowiadającej jednej 

piątej ogólnej liczby elektorów kolegialnych określonej zgodnie z niniejszym 

paragrafem. Jeżeli liczba obliczona w powyższy sposób zawiera ułamek, 

należy przyjąć najbliższą kolejną liczbę całkowitą jako określającą liczbę 

przedstawicieli samorządu doktorantów w kolegium elektorów;”, 

„3) przedstawiciel samorządu studentów;”, 

„4) dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi zatrudnionych w kolegium.”; 

82) § 161 otrzymuje brzmienie: 

„§ 161 

Rozdział mandatów członków Senatu reprezentujących poszczególne grupy 

społeczności akademickiej do poszczególnych okręgów wyborczych, 

wymienionych w § 157,  ustala się, jak następuje: 
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1) po jednym mandacie senatorskim dla przedstawicieli nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych w każdym kolegium oraz po jednym mandacie 

senatorskim dla przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających 

stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionych w każdym 

kolegium; wybory są dokonywane w każdym z okręgów wyborczych od I do V 

przez odpowiednio okręgową kurię wyborczą typu I oraz okręgową kurię 

wyborczą typu II; 

2) jeden mandat senatorski dla przedstawiciela w Senacie nauczycieli 

akademickich tworzących XIII okręg wyborczy; 

3) sześć mandatów senatorskich dla przedstawicieli samorządu studentów – XI 

okręg wyborczy; 

4) jeden mandat senatorski dla przedstawiciela samorządu doktorantów – XII 

okręg wyborczy;  

5) jeden mandat senatorski dla przedstawiciela w Senacie pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, tworzących XIV okręg wyborczy.”; 

 

83) w dziale VIII tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: 

„Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela w organach kolegialnych i mandatu 

osoby zajmującej jednoosobową funkcję pochodzącą z wyboru oraz zasady 

powierzenia obowiązków tej osoby w razie wygaśnięcia jej mandatu.”; 

 

84) w § 170 ust.1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Mandat osoby będącej członkiem Senatu, rady kolegium lub kolegium 

elektorskiego wygasa przed upływem kadencji w razie:”; 

 

85) w § 170 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Mandat w Senacie, radzie kolegium lub kolegium elektorskim nauczyciela 

akademickiego wygasa przed upływem kadencji z końcem roku 

akademickiego, w którym ukończył sześćdziesiąty siódmy rok życia,  

a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora − 

siedemdziesiąty rok życia, z zastrzeżeniem mandatu Rektora, prorektora, 

dziekana i prodziekana kolegium w Senacie i radzie kolegium, lub gdy 

zatrudnienie nauczyciela akademickiego w SGH przestało być 
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zatrudnieniem w podstawowym miejscu pracy, a pracownika niebędącego 

nauczycielem akademickim – jeżeli przestał być zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy.”; 

 

86) w § 170 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Mandat członka Senatu wygasa z powodu utraty funkcji, z pełnieniem której 

związany jest ten mandat.”; 

 

87) w § 170 ust. 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„5.  Mandat osoby pełniącej jednoosobową funkcję pochodzącą z wyboru 

wygasa przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4,  

z powodu prawomocnego skazania jej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej 

na karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, z powodu 

objęcia funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, w przypadku 

określonym w art. 129 ust. 7 ustawy oraz w razie odwołania przez kolegium 

elektorów, które dokonało wyboru.”, 

„6.  Wygaśnięcie mandatu w Senacie lub radzie kolegium stwierdza w drodze 

uchwały organ, w którym mandat wygasł, natomiast wygaśnięcie mandatu  

w kolegium elektorów uczelnianych lub kolegium elektorów kolegialnych 

stwierdza w uchwale odpowiednio uczelniana komisja wyborcza albo 

odnośna okręgowa komisja wyborcza.”,  

„7.  Wygaśnięcie mandatu osoby zajmującej jednoosobową funkcję pochodzącą  

z wyboru stwierdza w drodze uchwały odpowiednio Senat albo rada 

kolegium.”; 

 

88) w § 170 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8.  Odpis uchwały Senatu lub rady kolegium stwierdzającej wygaśnięcie 

mandatu, o której mowa w ust. 6 i 7, podlega niezwłocznemu przekazaniu 

przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej.”; 

89) w § 171 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Uchwała w sprawie pozbawienia mandatu jest podejmowana bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich składu organu 

wyborczego, o którym mowa w ust. 2. ”; 
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90) w § 173 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej 

trzech czwartych ważnych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich 

statutowego składu kolegium elektorów uczelnianych, natomiast uchwała  

o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium 

elektorów uczelnianych.”; 

 

91) w § 174 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Uchwała kolegium elektorów kolegialnych w przedmiocie odwołania 

dziekana kolegium zapada większością co najmniej trzech czwartych 

ważnych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego 

składu kolegium elektorów kolegialnych, natomiast w przedmiocie odwołania 

prodziekana kolegium − bezwzględną większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów kolegialnych.”; 

 

92) w § 175 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Uchwała kolegium elektorów uczelnianych w przedmiocie odwołania 

dziekana studium albo prodziekana studium zapada bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu 

kolegium elektorów uczelnianych.”; 

 

93) w § 176 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W razie wygaśnięcia mandatu w organie kolegialnym albo mandatu do 

pełnienia jednoosobowej funkcji pochodzącej z wyboru należy w ciągu 

miesiąca dokonać wyboru nowej osoby. Kadencja takiej osoby kończy się  

z upływem kadencji poprzednika.”; 

 

94) § 177 otrzymuje brzmienie: 

„§ 177 

1.  Wybory uzupełniające przedstawiciela w organie kolegialnym w rozumieniu  

§ 142 ust. 2 przeprowadza się na zebraniu wyborczym, które dokonało 

wyboru osoby, której mandat wygasł. 
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2.  Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zwołuje zebranie wyborcze, 

o którym mowa w ust. 1, wyznaczając termin zebrania nie krótszy niż 

czternaście dni od dnia, w którym nastąpi powiadomienie uczestników 

zebrania o terminie wyborów. Wybory przeprowadza właściwa komisja 

wyborcza. Postanowienia § 150 ust. 2 oraz § 156 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.”; 

 

95) § 178 otrzymuje brzmienie: 

„§ 178 

1.  Wybory uzupełniające na jednoosobową funkcję pochodzącą z wyboru  

w rozumieniu § 142 ust. 3 są dokonywane przez odpowiednio kolegium 

elektorów uczelnianych albo kolegium elektorów kolegialnych. 

2.  Wybory, o których mowa w ust. 1, zarządza przewodniczący uczelnianej 

komisji wyborczej, wyznaczając ich termin, nie krótszy niż czternaście dni od 

dnia, w którym nastąpi powiadomienie elektorów o terminie wyborów. 

Wybory przeprowadza odpowiednio uczelniana komisja wyborcza albo 

właściwa okręgowa komisja wyborcza.”; 

 

96) po załączniku 1 do statutu SGH dodaje się załącznik 1a do statutu SGH – „Wzory 

insygniów Rektora, prorektorów i dziekanów oraz barw kolegiów Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie” w postaci załączonej do niniejszej uchwały; 

 

97) po załączniku 2 do statutu SGH dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu: 

 

„Warunki i tryb odnawiania dyplomu doktorskiego 

1. Postępowanie w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego jest prowadzone 

w kolegium, którego rada nadała stopień naukowy doktora, a jeżeli ten stopień 

naukowy został nadany przez radę wydziału SGH – w kolegium będącym 

kontynuatorem tradycji wydziału.  

2. Postępowanie wszczyna rada kolegium na wniosek pracownika kolegium 

posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 

profesora, skierowany do dziekana kolegium.  
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3. W przypadku wszczęcia postępowania, rada kolegium wyznacza recenzenta, 

który przygotowuje recenzję zawierającą opis osiągnięć kandydata, o których 

mowa w § 9 ust. 1 statutu SGH. 

4. Rada kolegium po zapoznaniu się z recenzją, podejmuje uchwałę o 

odnowieniu dyplomu doktorskiego bezwzględną większością głosów członków 

rady kolegium posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

tytuł naukowy profesora.  

5. W przypadku podjęcia uchwały o odnowieniu dyplomu doktorskiego, dziekan 

kolegium występuje z wnioskiem do Rektora o uroczyste wręczenie dyplomu. 

Dyplom podpisują Rektor i dziekan kolegium. 

6. Uroczystość nadania odnowienia dyplomu doktorskiego przeprowadza się co 

do zasady zgodnie z ceremoniałem akademickim. 

7. Odnowienie dyplomu doktorskiego wpisuje się do księgi pamiątkowej Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie.”; 

 

98) w załączniku nr 4 do statutu SGH pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: 

„– sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu,”; 

 

99) w załączniku nr 5 do statutu SGH pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: 

„– sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu,”; 

 

100) w załączniku nr 8 do statutu SGH: 

a) w pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) trzy osoby powołane przez Rektora na wniosek właściwego dziekana 

kolegium lub kierownika pozakolegialnej jednostki organizacyjnej, 

spośród specjalistów z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w tym 

kierownik jednostki, w której kandydat ma być zatrudniony,”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Konkurs na pozostałe stanowiska ogłasza za zgodą Rektora dziekan 

kolegium lub kierownik pozakolegialnej jednostki organizacyjnej.”; 

 

101) w załączniku nr 9 do statutu SGH: 

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 



 38 

„13.  Ocenę przeprowadzają komisje do spraw oceny nauczycieli 

akademickich powoływane w kolegiach i pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych SGH.”, 

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17.  Na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego w posiedzeniach 

komisji ds. oceny może brać udział przedstawiciel związku 

zawodowego, wskazanego przez tego nauczyciela.”; 

c) pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie: 

„23.  W celu wyjaśnienia wątpliwości komisja ds. oceny może przeprowadzić 

rozmowę z ocenianym, a także wystąpić do dziekana kolegium  

z wnioskiem o zlecenie ekspertom spoza Uczelni sporządzenia opinii  

i przedłożenie jej komisji. W przypadku gdy ocenianym jest nauczyciel 

akademicki zatrudniony w pozakolegialnej jednostce organizacyjnej, 

wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Komisja ds. oceny 

kieruje do kierownika odnośnej pozakolegialnej jednostki 

organizacyjnej.”, 

„24.  Ocenę wraz z uzasadnieniem przedstawia się na piśmie ocenianemu, 

dyrektorowi instytutu lub kierownikowi katedry, w której oceniany jest 

zatrudniony oraz dziekanowi. Na żądanie osoby wymienionej w zdaniu 

poprzednim przedstawia się jej dokumenty stanowiące podstawę 

oceny.", 

d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

„24a. W przypadku gdy ocenianym jest nauczyciel akademicki zatrudniony  

w pozakolegialnej jednostce organizacyjnej, ocenę wraz  

z uzasadnieniem przedstawia się na piśmie ocenianemu, kierownikowi 

odnośnej pozakolegialnej jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi; 

postanowienie pkt 24 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”, 

e) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo odwołania się do 

Rektora w terminie jednego miesiąca od dnia zapoznania się z oceną. 

Rektor może ocenę dokonaną przez komisję utrzymać w mocy albo ją 

uchylić i dokonać nowej oceny. Od decyzji Rektora odwołanie nie 

przysługuje.”, 

f) pkt 27 otrzymuje brzmienie: 
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„27.  Bezpośrednim przełożonym, o którym mowa w pkt 16 i 21, jest 

kierownik jednostki organizacyjnej najniższego szczebla, której zadania 

statutowe obejmują podstawowe aspekty działalności ocenianego, 

będące przedmiotem oceny.”; 

 

102) w załączniku nr 10 do statutu SGH: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W planie rzeczowo-finansowym Uczelni wyodrębnia się środki 

finansowe w wysokości 1% (jeden procent) planowanych na dany rok 

kalendarzowy wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zgodnie  

z art. 155 ust. 8 ustawy.”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Nagrody przyznawane są pracownikom niebędącym nauczycielami 

akademickimi posiadającym co najmniej dwunastomiesięczny staż 

pracy w Uczelni. Pracownik może w danym roku otrzymać tylko jedną 

nagrodę, o której mowa w niniejszym załączniku do statutu.”, 

c) w pkt 6 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ogólna kwota środków finansowych, o których mowa w pkt 1, dzielona 

jest corocznie decyzją Rektora na trzy części o następujących wielkościach 

i przeznaczeniu:”, 

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Podstawą podziału środków finansowych, określonych w pkt 6.2 i 6.3, 

pomiędzy poszczególne piony administracyjne, jednostki organizacyjne 

oraz dziekanaty studiów i biura kolegiów jest udział planowanego 

funduszu wynagrodzeń osobowych wszystkich pracowników danego 

pionu lub jednostki w ogólnouczelnianym planowanym funduszu 

wynagrodzeń osobowych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 maja 2017 r .   


