Uchwała nr 15 - 2013/2014
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 60 pkt 1
Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Po przyjęciu uchwałą Nr 7 – 2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 listopada 2013 r. projektu
zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz po
zapoznaniu się z dotyczącymi tego projektu opiniami Senackiej Komisji ds. Statutu
i Struktury i działających w SGGW związków zawodowych w Statucie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – uchwalonym w dniu 28 listopada 2011 r. uchwałą
Nr 8 – 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt. 1 wyrazy: „(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)” zastępuje się
wyrazami: „(Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)”;
2) w § 3:
a) w ust. 1 wyraz: „humanistycznych” zastępuje się wyrazem: „społecznych”,
b) w ust. 6 po wyrazie: „prowadząc” dodaje się wyrazy: „uczciwie i rzetelnie”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. SGGW może prowadzić przedszkola lub inne formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły ponadpodstawowe na zasadach określonych
w przepisach o systemie oświaty oraz żłobki lub kluby dziecięce na zasadach
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)”;
d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Nadzór nad działalnością podmiotów, o których mowa w ust. 8, sprawuje
właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów”;
3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Status honorowego profesora i honorowego wykładowcy SGGW przyznaje Rektor
z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana – po zasięgnięciu opinii rady
wydziału.” ;
4) w § 14:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Rektor może utworzyć wyróżnienia Rektora, określając zasady i tryb ich
przyznawania.” ;
5) w § 19 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. SGGW może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo od działalności podstawowej określonej w ust. 1 i w § 2, w formie
jednostek działalności gospodarczej bezpośrednio podporządkowanych
Kanclerzowi SGGW i przez niego nadzorowanych chyba, że w konkretnym
przypadku Rektor postanowi inaczej. Jednostki te powołuje Rektor, określając
zakres i szczegółowe zasady ich działalności oraz strukturę organizacyjną.”,
„3. Działalność, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w następujących
rodzajach (sekcjach) działalności: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo,
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, hotele
i restauracje, gospodarka magazynowa, obsługa nieruchomości, edukacja inna niż
określona w § 2, działalność lecznicza, działalność usługowa komunalna,
w zakresie badań i analiz technicznych, społeczna, indywidualna oraz inna.”;
6) w § 24 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedstawianie dziekanowi wniosków o utworzenie, przekształcenie
lub likwidację jednostek organizacyjnych katedry”;
7) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35 1. Wydział tworzy, przekształca, zmienia jego nazwę i likwiduje Rektor
z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. W przypadku zamiaru przekształcenia, zmiany nazwy lub likwidacji wydziału,
przed wystąpieniem o opinię do Senatu, Rektor lub dziekan zasięga opinii rady
wydziału”;
8) w § 36 zdanie: „Postanowienie § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio” zastępuje się
zdaniem: „W przypadku zamiaru przekształcenia, zmiany nazwy lub likwidacji
jednostek, o których mowa w zdaniu 1, Rektor zasięga opinii odpowiednich rad”;
9) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37 Katedry i inne samodzielne jednostki na wydziale tworzy, przekształca
i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana –
po zasięgnięciu opinii rady wydziału.”;
10) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40 Strukturę organizacyjną w jednostce ogólnouczelnianej, międzywydziałowej
i pozawydziałowej tworzy i przekształca Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek
jej kierownika. W przypadku jednostki międzywydziałowej i pozawydziałowej Rektor
zasięga w tej sprawie opinii odpowiednich rad”;
11) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41 Zakłady, kliniki, pracownie, pola doświadczalne, warsztaty, fermy, laboratoria
w katedrze tworzy, przekształca i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy
lub na wniosek dziekana – po zasięgnięciu opinii rady wydziału”;
12) w § 43:
a) w ust. 1 wyrazy: „odpowiednio Rektor lub dziekan” zastępuje się wyrazami:
„Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana”,
b) w ust. 2 wyrazy: „odpowiednio przez Rektora lub dziekana” zastępuje się
wyrazami: „przez Rektora z własnej inicjatywy lub w trybie określonym
w ust. 3”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o moratorium dla jednostki przedstawia Rektorowi, w trybie jej
utworzenia, organ wnioskujący.”;
13) § 50 otrzymuje brzmienie:
„§ 50 Kierowników jednostek organizacyjnych w katedrach lub innych jednostkach
samodzielnych wydziału powołuje na czas określony w § 49 Rektor po zasięgnięciu
opinii dziekana lub z upoważnienia Rektora dziekan na wniosek kierownika katedry
lub kierownika danej jednostki samodzielnej” ;
14) w § 53 po wyrazach: „ze swoich funkcji” dodaje się wyrazy: „przez Rektora
po zasięgnięciu opinii organu uprawnionego do składania wniosku o powołanie
kierownika (dyrektora) jednostki organizacyjnej lub”;
15) w § 60:
a) w pkt 26 wyraz: „mianowania” zastępuje się wyrazem: „zatrudniania”,
b) dodaje się pkt 42 w brzmieniu:
„42) określa zasady gospodarki finansowej SGGW”;
16) w § 69 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy: „programów nauczania” zastępuje się wyrazami: „programów
kształcenia”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wyrażanie opinii w sprawie nadania statusu honorowego profesora
lub wykładowcy SGGW”,
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek
organizacyjnych wydziału zgodnie z kompetencjami rady określonymi
w Statucie.”;
17) w § 75 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) z upoważnienia Rektora zatrudnia pracowników wydziału niebędących
nauczycielami akademickimi na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych
wydziału”,
b) w pkt 9 wyrazy: „lub podjęcia decyzji” - skreśla się,
c) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) określa stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi w jednostkach organizacyjnych wydziału w ramach przyznanych
środków finansowych”;
18) w § 87 :
a) w ust. 1 wyrazy: „na wniosek rady bibliotecznej” - skreśla się,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje się po rozstrzygnięciu konkursu
na to stanowisko, przeprowadzonego zgodnie z trybem określonym
w regulaminie konkursów zawartym w załączniku nr 1”;
19) w § 91 w ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) z upoważnienia Rektora zatrudnianie i zwalnianie pracowników administracji
centralnej, w jednostkach ogólnouczelnianych, pozawydziałowych oraz

jednostkach usługowych
i prowadzących działalność gospodarczą,
z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, z wyjątkiem pracowników zatrudnianych na
stanowiskach kierowniczych, których zatrudnia, zwalnia, nagradza oraz karze
Rektor na wniosek Kanclerza”,
b) w pkt 7 po wyrazach: „określonych w” wyrazy: „§ 102” zastępuje się wyrazami:
”§ 101”;
20) § 93 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpłatnej działalności badawczej, diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej,
artystycznej, sportowej, edukacyjnej, doradczej i doświadczalnej oraz z opłat
licencyjnych”;
21) § 95 otrzymuje brzmienie:
„§ 95 Gospodarowanie mieniem i zasobami finansowymi SGGW wynika
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu oraz z uchwał Senatu,
zarządzeń Rektora, decyzji i pism okólnych Rektora i Kanclerza, wydawanych
zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami”;
22) w § 102:
a) w ust. 8-10 użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy: „program nauczania”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: „program
kształcenia”,
b) w ust. 8 wyrazy: „ust. 3 pkt 1-3” zastępuje się wyrazami: „ust. 3 pkt. 2 – 3”;
23) w § 106:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rekrutację prowadzą i podejmują decyzję o przyjęciu na studia właściwe
komisje rekrutacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, nie powołuje się komisji
rekrutacyjnych - decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez Senat na wniosek Rektora,
rozpatruje odwołania kandydatów nieprzyjętych na studia przez właściwe komisje
rekrutacyjne, wniesione w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o odmowie
przyjęcia na studia. Komisja uczelniana rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni
od daty złożenia. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny odwołania
od decyzji dziekana w sprawie nieprzyjęcia na studia rozpatruje Rektor w terminie
14 dni od daty złożenia.”;
24) w § 109 ust. 4 po wyrazach: ”odpowiedniego tytułu zawodowego” dodaje się wyrazy:
„i suplementy do dyplomów”;
25) w § 137 w ust. 1 po wyrazach: „są obowiązani” dodaje się wyrazy: „uczciwie
i rzetelnie”;
26) § 139 otrzymuje brzmienie:
„§ 139 Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim
z innych niż określone w Ustawie ważnych przyczyn wymaga opinii rady wydziału
w przypadku osób zatrudnionych na wydziałach lub Senatu w przypadku osób
zatrudnionych poza wydziałami”;

27) § 142 otrzymuje brzmienie:
„§ 142 1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat
zatrudnienia w SGGW, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze
do roku.
2. Nauczyciel akademicki może uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
3. Nauczycielom akademickim urlopu dla celów naukowych udziela Rektor
na wniosek zainteresowanego pracownika zaopiniowany przez kierownika jednostki,
w której jest on zatrudniony.
4. Przy udzielaniu urlopu dla celów naukowych Rektor kieruje się przede wszystkim
względami rozwoju naukowego nauczyciela akademickiego, przydatnością celu
naukowego wskazanego we wniosku dla rozwoju nauki, stopniem przygotowania
rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej.”
28) w § 164 w ust. 2 pkt 1 po wyrazie: „dziekan” dodaje się wyrazy: „z upoważnienia
Rektora”;
29) w załączniku nr 1 Zasady i tryb przeprowadzania konkursów w SGGW ust. 29
otrzymuje brzmienie:
„29. Zasady i tryb konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej
są analogiczne do zasad obowiązujących przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
przy uwzględnieniu wymagań wymienionych w § 87 ust. 3 Statutu oraz w ust. 27
załącznika”;
30) w załącznik nr 2 Regulamin wyborów w SGGW:
a) w ust. 1 pkt 2 wyrazy: „sześćdziesiątego piątego” zastępuje się wyrazami:
„sześćdziesiątego siódmego”,
b) w ust. 77 wyrazy: „§ 70 ust. 1 pkt. 3” zastępuje się wyrazami „§ 71 ust. 1
pkt 3”;
31) w załączniku nr 6 Zasady zatrudniania, zwalniania i awansowania nauczycieli
akademickich w SGGW:
a) w ust. 4 wyrazy: „§ 130 ust. 1” zastępuje się wyrazami: „§ 129 ust. 1”;
b) dodaje się podtytuł:
„Zasady zwalniania nauczycieli akademickich”;
c) dodaje się ust. 24 w brzmieniu:
„24. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym
nauczycielem akademickim w przypadku:
1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej
niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez
uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy,
jeżeli okres ten przekracza dwa lata;
2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której
mowa w § 144-152;
4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego
zatrudnienia bez zgody Rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1 i 10 Ustawy”
d) dodaje się ust. 25 w brzmieniu:
„25. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem

akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch
kolejnych ocen negatywnych, o których mowa § 144 – 152.”
§2
Zobowiązuje się Jego Magnificencję Rektora do przedłożenia uchwały ministrowi
właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

