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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.18.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 5 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych oraz innych dokumentów przez osoby 

kandydujące na funkcję Rektora, członka organu kolegialnego Uczelni  

oraz przez osoby powoływane do pełnienia funkcji kierowniczych 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 20 i art. 32 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 4  

pkt 18, pkt 44 lit. b, pkt 51, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października  

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), a także 

§ 43 ust. 1, § 60 ust. 1, § 145 ust. 2, § 148 ust. 1, § 149 ust. 2 i § 150 ust. 2-4 statutu 

SGH, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Postanowienia zarządzenia stosuje się do: 

1) kandydatów na funkcję Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej 

dalej „SGH” lub „Uczelnią” ; 

2) kandydatów na członka następujących organów kolegialnych Uczelni: 

a) Senatu, 

b) Rady Uczelni, 

c) rad naukowych, 

d) Uczelnianego Kolegium Elektorów; 

3) osób powoływanych do pełnienia następujących funkcji kierowniczych: 

a) prorektora, 

b) dziekana kolegium, 

c) prodziekana kolegium, 

d) dziekana studium, 

e) prodziekana studium, 
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f) dziekana szkoły doktorskiej, 

g) prodziekana szkoły doktorskiej, 

h) dyrektora instytutu, 

i) wicedyrektora instytutu, 

j) kierownika katedry albo zakładu, 

k) dyrektora Biblioteki SGH i jego zastępcy, 

l) dyrektora albo kierownika innej jednostki ogólnouczelnianej albo 

międzykolegialnej, realizującej zadania naukowe lub dydaktyczne, a także ich 

zastępcy, 

m) kanclerza i jego zastępcy, 

n) kwestora i jego zastępcy. 

§ 2 

1. Kandydaci na członka organów kolegialnych Uczelni, określonych w § 1 pkt 2, oraz 

na funkcję Rektora składają – przed przeprowadzeniem wyborów – 

przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej oświadczenie o spełnianiu 

ustawowych i statutowych przesłanek do objęcia mandatu, o których mowa w § 3. 

Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Osoby, które mają zostać powołane na funkcje kierownicze określone w § 1 pkt 3, 

składają – przed powołaniem – Rektorowi, oświadczenie o spełnianiu ustawowych  

i statutowych przesłanek do objęcia funkcji, o których mowa w § 3. Wzór 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

§ 3 

1. Rektorem, członkiem Senatu, Rady Uczelni, rady naukowej lub Uczelnianego 

Kolegium Elektorów może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała  

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie 

pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) nie pełni funkcji organu innej uczelni, nie jest członkiem w radzie innej uczelni ani 

nie jest zatrudniona w administracji publicznej, a w przypadku kandydata na 

członka Rady Uczelni nie może ponadto pełnić funkcji organu SGH; 

7) posiada wykształcenie wyższe; 
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8) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

2. Wymagania określonego w ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do studentów. 

3. Funkcję kierowniczą, o której mowa w § 1 pkt 3, może pełnić osoba, która spełnia 

wymagania określone w ust. 1 pkt 1-5, przy czym nie wyłącza to konieczności 

spełniania dodatkowych wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, i statucie SGH. 

4. Nie może pełnić funkcji Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, 

dziekana szkoły doktorskiej, prodziekana kolegium, prodziekana studium, 

prodziekana szkoły doktorskiej, przewodniczącego rady naukowej lub członka rady 

naukowej oraz członka Senatu osoba sprawująca funkcję organu jednoosobowego 

innej uczelni lub będąca członkiem jakiegokolwiek organu kolegialnego innej uczelni. 

5. Funkcji dyrektora albo wicedyrektora instytutu ani kierownika katedry albo zakładu 

nie może pełnić osoba będąca założycielem lub kanclerzem uczelni niepublicznej, ani 

osoba, która w innej uczelni pełni funkcję rektora, prorektora, dziekana, prodziekana 

lub członka rady uczelni lub senatu albo funkcje równorzędne, a także kierująca 

programem studiów lub kształcenia w innej uczelni albo realizująca zadania 

równorzędne. 

6. Funkcji Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana 

kolegium, prodziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej, prodziekana szkoły 

doktorskiej albo przewodniczącego rady naukowej nie można łączyć z pełnioną  

w SGH funkcją członka komisji dyscyplinarnej. 

§ 4 

1. Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które zostaną wybrane do organów 

kolegialnych Uczelni, o których mowa w § 1 pkt 2, lub na funkcję Rektora oraz osoby 

powoływane na funkcje kierownicze, o których mowa w § 1 pkt 3, a także na funkcję 

audytora wewnętrznego mają obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego 

pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 

organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej 

„oświadczeniem lustracyjnym”. 

2. Oświadczenie lustracyjne składa się niezwłocznie po wyborze lub powierzeniu 

funkcji kierowniczej, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia wyboru lub 

powierzenia funkcji kierowniczej. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

3. W przypadku, gdy kandydat na funkcję Rektora lub członka organu kolegialnego 

Uczelni lub osoba powołana do pełnienia funkcji kierowniczej składali już  

w przeszłości oświadczenie lustracyjne, składają oni informację o uprzednim 

złożeniu tego oświadczenia. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

4. Wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej 
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własnoręcznie: 

1) imieniem i nazwiskiem; 

2) dopiskiem „oświadczenie lustracyjne”; 

3) datą złożenia oświadczenia lub informacji. 

5. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji  

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w przypadku: 

1) Rektora – jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

2) osób wybranych do organów kolegialnych Uczelni, o których mowa w § 1 pkt 2, 

oraz osób powołanych na funkcje kierownicze, o których mowa w § 1 pkt 3,  

a także audytora wewnętrznego – jest Rektor, za pośrednictwem Działu 

Organizacji i Legislacji. 

6. Osoba składająca oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego otrzymuje potwierdzenie przyjęcia, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do zarządzenia. 

7. Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie mandatu członka 

organu Uczelni lub Rektora, a w przypadku osób powołanych na funkcje 

kierownicze lub zatrudnionych na stanowisku audytora wewnętrznego – ich 

niezwłoczne odwołanie. 

§ 5 

Dział Organizacji i Legislacji prowadzi rejestr złożonych oświadczeń lustracyjnych  

i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zawierający co najmniej: 

1) imię i nazwisko składającego dokument; 

2) datę złożenia; 

3) okoliczność w związku z którą dokument jest składany; 

4) rodzaj złożonego dokumentu (załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 do zarządzenia) – 

zgodnie z oświadczeniem składającego; 

5) imię i nazwisko osoby przyjmującej dokument. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 

 

 

dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


