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Uchwała nr 391 

Senatu SGH 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz 

§ 46 ust. 1 pkt 1 w związku z § 207 ust. 1 statutu SGH, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W statucie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 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 28 stycznia 

2015 r., nr 34 z dnia 9 listopada 2016 r., nr 136 z dnia 17 maja 2017 r. oraz nr 267  

z dnia 30 maja 2018 r., po § 141 dodaje się § 141a w brzmieniu: 

„§ 141a 

1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie  

i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa  

w art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w formie: 

1) wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo jednostki ogólnouczelnianej; 

2) spółki kapitałowej, w której Uczelnia jest jedynym udziałowcem. 

2. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) ochrony mienia i osób oraz dozoru obiektów; 

2) utrzymania czystości obiektów i terenów, w tym związane z utrzymaniem 

porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; 
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3) wyżywienia i świadczenia innych usług gastronomicznych, w tym 

cateringowych.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


