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Uchwała nr 468 

Senatu SGH 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie składu i sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni 

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.)  

w związku z art. 19 i 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pierwszą Radę Uczelni powołuje Senat na posiedzeniu w czerwcu 2019 r. według 

zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Pierwsza Rada Uczelni składa się z 9 członków, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień uchwały. 

3. Kadencja pierwszej Rady Uczelni rozpoczyna się 1 lipca 2019 r. i trwa do 31 

grudnia 2020 r. 

§ 2 

1. W skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi: 

1) ośmiu członków powołanych przez Senat: 

a) dwóch przedstawicieli przedsiębiorstw stale współpracujących z Uczelnią  

w obszarze realizacji jej misji, zaproponowanych przez Klub Partnerów SGH, 

b) jeden przedstawiciel społeczności lokalnej, zaproponowany przez Radę m.st. 

Warszawy, 

c) jeden przedstawiciel organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju 

spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje środowiskowe 

wchodzące w roku poprzedzającym rok powoływania Rady Uczelni w skład 

Rady Dialogu Społecznego, o której mowa w odrębnych przepisach, przy 

czym każda z tych organizacji może zaproponować do dwóch kandydatów, 

d) jeden absolwent SGH, spośród absolwentów studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich, mających wybitne osiągnięcia zawodowe, 

zgłoszonych przez Stowarzyszenie Absolwentów SGH, przy czym zgłasza ono 

do trzech kandydatów, 
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e) jeden były rektor albo prorektor albo dziekan kolegium, spośród kandydatów 

zgłoszonych przez Senat, 

f) jeden przedstawiciel Senatu zgłoszony przez Senat, 

g) jeden przedstawiciel pracowników Uczelni, wybrany przez pracowników SGH 

w wyborach powszechnych, poprzez głosowanie do urny; 

2) przewodniczący samorządu studentów SGH. 

2. Członkowie Rady Uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f, powinni 

dysponować wiedzą ekspercką, umiejętnościami i doświadczeniem, które umożliwią 

wypełnienie zadań Rady, w tym z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem lub 

organizacją publiczną, z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa lub 

podmiotu publicznego lub z zakresu prawa, w szczególności w obszarze 

szkolnictwa wyższego lub finansów publicznych.  

3. Skład rady powinien zapewniać reprezentację pracodawców, środowiska 

gospodarczego, społeczności lokalnej oraz wspólnoty uczelni.  

4. Kandydaci na członków Rady Uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełniać 

muszą warunki określone w art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. 

5. Oceny spełniania przez kandydatów kryteriów określonych w ust. 2 i 3, a także 

warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy, dokonuje Senat. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Uczelni niezwłocznie wszczyna 

się postępowanie umożliwiające powołanie przez Senat nowych członków Rady na 

czas pozostały do końca kadencji.  

7. W przypadku niepowołania któregokolwiek z członków Rady Uczelni ponawia się 

postepowanie, o którym mowa w ust. 6, aż do wypełnienia wakatu, z zastrzeżeniem 

ust. 9. 

8. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów, w trybie określonym w ust. 1 pkt 1, Senat 

może powołać członków Rady Uczelni na wakujące miejsca w Radzie spośród 

innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1, z zachowaniem postanowień ust. 2 i art. 

19 ust. 2 ustawy. 

9. Dla ważności działań Rady Uczelni niezbędne jest obsadzenie co najmniej sześciu 

miejsc w Radzie spośród tych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy czym co najmniej 

połowa z nich musi być obsadzona przez osoby spoza wspólnoty Uczelni.  

10. Przewodniczącego Rady Uczelni powołuje Senat spośród członków Rady 

pochodzących spoza wspólnoty Uczelni. 
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§ 3 

1. Do Rady Uczelni mogą być powołani następujący członkowie wspólnoty uczelni: 

1) nauczyciele akademiccy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku 

życia do dnia rozpoczęcia kadencji, zatrudnieni w SGH jako podstawowym 

miejscu pracy; 

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w SGH w pełnym 

wymiarze czasu pracy; 

3) studenci i doktoranci. 

2. Czynne prawo wyborcze w przypadku wyboru kandydata, o którym mowa w § 2  

ust. 1 pkt 1 lit. g, mają wszyscy pracownicy Uczelni. 

§ 4 

Rektor niezwłocznie zawiadamia instytucje uprawnione do zgłaszania kandydatów na 

członków Rady Uczelni, o których mowa w § 2 ust. 1, o możliwości przedstawienia 

przez nie kandydatów do Rady, wyznaczając termin nie dłuższy niż do 10 czerwca 

2019 r. 

§ 5 

Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi wybór kandydata, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 lit. g, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Komisja, w drodze uchwały, 

określi kalendarz wyborczy oraz może określić szczegółowe zasady przeprowadzenia 

wyboru, uwzględniając następujące zasady: 

1) prawo do zgłaszania kandydatów ma każdy pracownik Uczelni; 

2) w wyborach kandydata kworum nie obowiązuje; kandydatury przyjmowane będą 

przez co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o ich przyjmowaniu; 

3) głosowanie przeprowadzane będzie poprzez głosowanie do urny z listy 

kandydatów; 

4) głosowanie będzie trwało co najmniej 3 kolejne dni, przez co najmniej 6 godzin 

dziennie. 

§ 6 

Wątpliwości związane z przeprowadzeniem procedury powołania członków pierwszej 

Rady Uczelni rozstrzyga Senat, a pomiędzy jego posiedzeniami Uczelniana Komisja 

Wyborcza. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


