
Uchwała Nr 169 - 2019/2020 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 pkt 1 w związku z § 115 ust. 2-6 Statutu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie uchwala, co następuje:

§1.
Do Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - uchwalonego w dniu 27 maja 
2019 r. Uchwałą Nr 84 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 
sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zmienionego 
uchwałami nr 80 - 2019/2020 i nr 160 - 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) strukturę organizacyjną, organizację oraz zasady działania administracji SGGW.";

2) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli Rektor-elekt w dniu wyboru zatrudniony jest na stanowisku innym niż stanowisko 
profesora lub profesora uczelni, to z dniem rozpoczęcia kadencji zatrudniany jest na stanowisku 
profesora uczelni z pominięciem procedury konkursowej, chyba że spełni w tym okresie wymogi 
przewidziane dla stanowiska profesora.";

3) w § 23 ust. 2 pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub innych aktach normatywnych 
SGGW";

4) w § 26 ust. 3 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. W posiedzeniach Senatu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:";

5) w § 28 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub innych aktach normatywnych 
SGGW";

6) w §31:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych, o których mowa w art. 328 ustawy, w ramach 
posiadanych uprawnień i wydawanie rozstrzygnięć w tych postępowaniach;",



b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub innych aktach normatywnych 
SGGW";

7) w § 32 ust. 8 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„8. W posiedzeniach rady dyscypliny mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:";

8) w § 37 ust. 2 zdanie drugie skreśla się wyrazy „Senatu i";

9) w § 42 ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wykonywanie innych zadań, w szczególności związanych z zapewnianiem jakości 
kształcenia, określonych przez Rektora, dziekana lub określonych w innych aktach 
normatywnych SGGW";

10) w §43 ust. 3:

a) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wykonywanie innych zadań, w szczególności związanych z zapewnianiem jakości 
kształcenia doktorantów, określonych przez Rektora, kierownika szkoły doktorskiej lub 
określonych w innych aktach normatywnych SGGW.";

11) w § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektorem Biblioteki Głównej może zostać osoba posiadająca:

1) uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub
2) co najmniej stopień doktora lub
3) posiada tytuł zawodowy magistra i udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu 

systemami bibliotecznymi lub informacyjnymi.";

12) w § 87 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W ramach kryteriów określonych w § 88 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b oraz § 89 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. 
b, za monografię naukową lub publikację naukową może zostać uznany zarejestrowany patent, 
przy czym do dorobku uwzględnianego dla danego stanowiska uwzględnia się nie więcej niż dwa 
takie patenty. ";

13) w Załączniku nr 2 „Zasady przeprowadzania konkursów pracowniczych":

a) w § 3 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) formę, miejsce i termin składania dokumentów, który powinien wynosić co najmniej 14 dni, 
a dla konkursów na stanowisko profesora lub profesora uczelni co najmniej 30 dni od daty 
ogłoszenia konkursu;",

b) w § 6:



- w ust. 3 dodaje się na końcu zdanie drugie w brzmieniu:
„Rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie, z wykorzystaniem technologii 
informatycznych.",
- w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiedzenie komisji z udziałem zaproszonych kandydatów, przy czym udział zaproszonych 
kandydatów może odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem technologii informatycznych;".

14) w Załączniku nr 4 „Ordynacja wyborcza":

a) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład kolegium elektorów wchodzą przedstawiciele:
1) wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGGW jako podstawowym miejscu 

pracy, wybrani spośród:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora - w liczbie 

stanowiącej 20% składu kolegium,
b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora uczelni lub 

posiadających stopień doktora habilitowanego - w liczbie stanowiącej 25% składu 
kolegium,

c) pozostałych nauczycieli akademickich - w liczbie stanowiącej 25% składu kolegium,
2) studentów i doktorantów - w liczbie stanowiącej 20% składu kolegium, przy czym liczbę 

przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 
grup w uczelni, a każda z tych grup musi mieć co najmniej jednego przedstawiciela w kolegium 
elektorów,

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy - w liczbie stanowiącej 10% składu kolegium.

b) w § 14:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, opiniowaniu przez Senat, o którym mowa w § 15, podlegają 
wyłącznie kandydaci:

1)zgłoszeni przez członków kolegium elektorów - pod warunkiem uzyskania przez tych 
kandydatów poparcia co najmniej 10% elektorów zgłaszających kandydatów;

2)zgłoszeni przez Radę Uczelni.",

- po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:
„1a. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata zarówno przez Radę Uczelni jak i członków 
kolegium elektorów, uznaje się, że kandydat ten został zgłoszony przez członków kolegium 
elektorów.";

c) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. [Ostateczne wskazanie kandydatów]
1. Za ostatecznie wskazanych kandydatów na Rektora, spośród których kolegium elektorów 
dokona wyboru nowego Rektora, uznaje się:



1) kandydatów wskazanych ostatecznie przez Radę Uczelni spośród wszystkich kandydatów 
zaopiniowanych przez Senat, w drodze uchwały podjętej w terminie 7 dni od zaopiniowania 
kandydatów przez Senat zgodnie z § 15 niniejszego załącznika;

2) kandydatów wskazanych przez grupę członków kolegium elektorów, za których uważa się 
kandydatów, o których mowa w§ 14 ust. 1 pkt 1 niniejszego załącznika niewskazanych przez 
Radę Uczelni w trybie określonym w pkt 1, zaopiniowanych przez Senat zgodnie z § 15 
niniejszego załącznika.

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały o wskazaniu kandydatów, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek uczelnianej komisji wyborczej 
zwraca się do ostatecznie wskazanych kandydatów, o których mowa w ust. 3, o potwierdzenie 
zgody na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona na piśmie, w formie elektronicznej lub ustnie 
do protokołu.
3. W przypadku rezygnacji lub niepotwierdzenia zgody na kandydowanie przez wszystkich 
kandydatów, procedurę zgłaszania kandydatów określoną w § 12-16 przeprowadza się na nowo.
4. Listę wskazanych kandydatów, o których mowa w ust. 1, wraz z opisem ich sylwetek podaje 
się do wiadomości wspólnoty SGGW, w szczególności na jej stronie internetowej."

Uchwała i wprowadzone nią zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§3.


