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Uchwała nr 689 

Senatu SGH 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 i 374) oraz § 201 statutu SGH, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z późn. zm., w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

w statucie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie statutu Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu: 

„§ 69a 

1. W przypadkach, kiedy z przyczyn obiektywnych, w szczególności 

nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu członków 

wspólnoty uczelni, w tym ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, albo ogłoszenia jednego ze stanów 

nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP, utrudnione 

jest odbycie posiedzenia organu kolegialnego w formie tradycyjnej, dopuszcza 

się organizację posiedzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość w czasie rzeczywistym. 

2. Decyzję o zwołaniu posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, podejmuje 

przewodniczący organu kolegialnego. Po rozpoczęciu posiedzenia organ 

kolegialny zatwierdza decyzję o zwołaniu i odbyciu posiedzenia w trybie 

określonym w ust. 1. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w zawiadomieniu o posiedzeniu organu 

kolegialnego wskazuje się sposób jego odbycia, informacje techniczne 

o sposobie udziału w posiedzeniu oraz o technicznych zasadach głosowania. 

4. Warunki techniczne organizacji posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, 

umożliwiają identyfikację uczestników posiedzenia oraz odbycie dyskusji 

pomiędzy jego uczestnikami. 

5. Głosowania jawne odbywają się poprzez kolejne wyczytywanie uczestników 

posiedzenia będących członkami organu kolegialnego i wypowiadanie przez 

nich słów: „za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”. 

6. Głosowania tajne odbywają się w sposób pozwalający na zachowanie 

anonimowości oddanego głosu przez uprawnione do tego osoby.  

7. Głosowania, o których mowa w ust. 5 i 6, dopuszcza się w trybie głosowania za 

pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, z zastosowaniem narzędzi 

pozwalających na bezpieczeństwo procesu głosowania w czasie rzeczywistym. 

Bezpieczeństwo głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim zapewnia 

Rektor. 

8. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia lub zmiany statutu; 

2) nadawania stopni naukowych; 

3) wniosku o odwołanie Rektora.”;  

 

2) po § 186 dodaje się § 186a w brzmieniu: 

„§ 186a 

1. Wybór Rektora na kadencję 2020 – 2024 dokonywany jest z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru Rektora na zebraniu 

wyborczym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemii albo stanu nadzwyczajnego, przeprowadza się wybór Rektora w trybie 

głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo procesu 

głosowania oraz zachowanie anonimowości oddanego głosu. Weryfikacja 

uprawnień do oddania głosu następowała będzie za pośrednictwem służbowych 

kont w domenie sgh.waw.pl. Bezpieczeństwo i zachowanie anonimowości 

oddanego głosu zapewnia Rektor. 
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3. Brak możliwości przeprowadzenia wyborów w formie zebrania wyborczego 

stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza: 

1) podaje do wiadomości każdemu z członków Uczelnianego Kolegium 

Elektorów, zwanych dalej elektorami, dzień, czas i sposób przeprowadzania 

głosowania, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed dniem głosowania; 

2) niezależnie od trybu wyborów przekazuje elektorom czytelną informację 

o zasadach i sposobie oddawania głosu oraz przypadkach, kiedy głos będzie 

uznany za nieważny; 

3) przeprowadza wybór prezydium Uczelnianego Kolegium Elektorów, zwanego 

dalej „UKE”, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego 

i sekretarz UKE, a także wybór pięcioosobowej komisji skrutacyjnej na 

zebraniu wyborczym albo co najmniej na dzień kalendarzowy przed wyborem 

Rektora w przypadku głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystępuje do 

obliczenia głosów i informuje przewodniczącego UKE, o jego wynikach. 

Niezwłocznie po otrzymaniu wyników głosowania przewodniczący UKE ogłasza 

wyniki głosowania na stronie internetowej Uczelni. 

6. W przypadku, gdy czynności wyborcze przeprowadzone zgodnie z ustępami 

poprzedzającymi, nie doprowadzą do wyboru Rektora (żaden z kandydatów nie 

uzyska bezwzględnej większości głosów) przewodniczący UKE zarządza II turę 

głosowania na dzień przypadający w 7 dni kalendarzowych po I turze. Do 

przeprowadzenia II tury głosowania postanowienia ustępów poprzedzających 

stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy II tura głosowania nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, ogłasza się ponowne wybory. 

7. W przypadku głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

wybór osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza się w ten sposób, że: 

1) elektorzy zgłaszają kandydatury, używając skrzynki pocztowej w domenie 

sgh.waw.pl, do Uczelnianej Komisji Wyborczej na adres poczty 

elektronicznej: ukw@sgh.waw.pl – przy czym czas zgłaszania kandydatur nie 

może być krótszy niż 3 dni kalendarzowe; 

2) zgłoszenie kandydatury zgodnie z pkt 1 wymaga zgody kandydata wyrażonej 

za pomocą wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej w domenie sgh.waw.pl; 

mailto:ukw@sgh.waw.pl
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3) głosowanie jest jawne; 

4) przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem UKE zostają 

osoby, które w głosowaniu na daną funkcję uzyskały największą liczbę 

głosów, a członkami komisji skrutacyjnej 5 osób, które uzyskały kolejno 

największą liczbę głosów;  

5) w przypadku wyboru na więcej niż jedną funkcję uznaje się, że kandydat 

przyjął funkcję najwyższą (stosując następującą kolejność - poczynając od 

najwyższej: przewodniczący UKE, zastępca przewodniczącego UKE, 

sekretarz UKE, członek komisji skrutacyjnej), a funkcję w ten sposób 

opróżnioną zajmuje osoba z kolejno największą liczbą głosów oddanych na 

daną funkcję; 

6) postanowienia pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do wyboru 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

8. W sprawach dotyczących głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, rozstrzyga w drodze 

uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza.”. 

 

3) po § 186a dodaje się § 186b w brzmieniu: 

„§ 186b 

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu 

nadzwyczajnego, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 

chorobę COVID-19, możliwe jest dokonywanie zmian w statucie SGH, niezbędnych 

dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, na posiedzeniu Senatu 

realizowanym w trybie określonym w § 69a.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


