
  

Uchwała Nr 8 - 2011/2012 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 28 listopada 2011 r.  
 

w sprawie uchwalenia Statutu SGGW 
 

 Senat SGGW działając na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 1 pkt 2 
Statutu SGGW, w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654) uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 Po przyjęciu uchwałą Nr 3-2011/2012 Senatu z dnia 24 października 2011 r. projektu 
zmian w Statucie SGGW oraz po zapoznaniu się z dotyczącymi tego projektu opiniami 
Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury i działających w SGGW związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Organizacji Zakładowej nr 46 
NSZZ „Solidarność” - 80, a także po przeprowadzeniu dyskusji i rozpatrzeniu wniosków  
w sprawie uchwalenia nowego Statutu o treści odpowiadającej Statutowi uchwalonemu 
uchwałą Nr 40 – 2005/2006 Senatu SGGW w dniu 26 czerwca 2006 r., ze zmianami 
przyjętymi uchwałami Senatu: Nr 34 – 2007/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., Nr 32 – 
2008/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nr 6 – 2009/2010 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr 30 - 
2010/2011 z dnia 28 marca 2011 r. i ze zmianami projektowanymi w uchwale Nr 3-
2011/2012 Senatu - uchwala się Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

 Statut określony w § 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z tym, że: 
1) § 112 ust. 1 zdanie ostatnie – wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki 

studenta SGGW,  
2) § 125 ust. 1 zdanie drugie – wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki 

doktoranta SGGW, 
3) ust. 10 i ust. 16 załącznika Nr 6 do Statutu wchodzą w życie z dniem 1 października 

2013 r. 
 

§ 3 
 1. Zobowiązuje się organy uchwałodawcze samorządu studentów SGGW i samorządu 
doktorantów SGGW do uchwalenia, odpowiednio, Kodeksu etyki studenta SGGW oraz 
Kodeksu etyki doktoranta SGGW i przedstawienia go Senatowi SGGW do zatwierdzenia nie 
później niż do dnia 15 czerwca 2012 r. 
 2. Do czasu uchwalenia przez samorząd studencki i samorząd doktorancki kodeksów 
etyki – studenci i doktoranci nie ślubują przestrzegania, odpowiednio, Kodeksu etyki studenta 
SGGW i Kodeksu etyki doktoranta SGGW. 

 
§ 4 

1. Organy kolegialne i jednoosobowe oraz zastępcy organów jednoosobowych działają 
w dotychczasowym składzie do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 

2. Organy doradcze działające przy organach jednoosobowych lub w jednostkach 
SGGW, działają w dotychczasowym składzie do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 



  

3. Komisje senackie, uczelniane, rektorskie i wydziałowe działają w dotychczasowym 
składzie do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 

4. Jednostki SGGW działają w dotychczasowym kształcie do czasu dokonania zmian 
w trybie określonym w Statucie, o którym mowa w § 1. 

5. Kierownicy katedr i innych samodzielnych jednostek na wydziałach oraz kierownicy 
innych jednostek SGGW – powołani na podstawie przepisów dotychczasowych – pełnią 
swoje funkcje do końca okresu, na jaki zostali powołani. 

6. Komisje dyscyplinarne wybrane na podstawie dotychczasowych przepisów – działają 
do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 

7. Studia międzywydziałowe działają w dotychczasowym kształcie i prowadzą 
kształcenie w dotychczasowej formie do 31 sierpnia 2012 r. 

8. Kierownicy studiów międzywydziałowych zachowują swoje stanowisko do końca 
kadencji 2011/2012 organów SGGW. 

9. Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne SGGW prowadzą kształcenie do zakończenia cyklu 
prowadzonego w dniu wejścia w życie uchwały kształcenia, w dotychczasowej formie, chyba 
że wcześniej zostaną przekształcone w podstawowe jednostki SGGW lub filie SGGW. 
Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne nie dokonują rekrutacji na studia. 

10. Kierownicy zamiejscowych jednostek dydaktycznych zachowują swoje stanowisko do 
czasu zakończenia cyklu prowadzonego w dniu wejścia w życie uchwały kształcenia, chyba 
że wcześniej zostaną te jednostki przekształcone w podstawowe jednostki SGGW lub filie 
SGGW. 

11. Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2011 r. oraz w roku 
akademickim 2011/2012 uzyskują tytuły zawodowe, których nazwy są zgodne z nazwami 
określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r. 

12. Studentom i uczestnikom studiów podyplomowych, przyjętym na studia albo studia 
podyplomowe przed dniem 1 października 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012, do 
czasu wejścia w życie uchwał Senatu w sprawie wzorów: dyplomów ukończenia studiów, 
suplementów do dyplomów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych – dyplomy 
ukończenia studiów i suplementy do dyplomów ukończenia studiów albo świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych wydaje się według wzorów określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r. 

 
§ 5 

 Traci moc Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwalony 
przez Senat w dniu 26 czerwca 2006 r. uchwałą nr 40 -2005/2006, zmieniony uchwałami 
Senatu SGGW: Nr 34-2007/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., Nr 32-2008/2009 z dnia  
27 kwietnia 2009 r., Nr 6-2009/2010 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr 30-2010/2011 z dnia  
28 marca 2011 r., z tym, że ust. 14 i ust. 21 załącznika nr 6 do tego Statutu tracą moc z dniem 
30 września 2013 r. 
 

§ 6 
 Zobowiązuje się Jego Magnificencję Rektora do przedłożenia uchwały, wraz ze 
Statutem SGGW określonym w załączniku do uchwały, ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego oraz do niezwłocznego upowszechnienia tekstu Statutu wśród 
społeczności akademickiej SGGW. 
 

§ 7 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


