
 
  

Warszawa, 14 marca 2020 r. 

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci! 

 

W ostatnich dniach zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405) oraz zarządzenie Rektora 

SGH nr 17 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się wirusa 

SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Skutkami powyższych aktów prawnych jest 

zawieszenie wszelkich zajęć dydaktycznych, obron prac dyplomowych, egzaminów, 

bezpośrednich konsultacji, wydarzeń organizowanych zarówno przez Uczelnię, jak  

i organizacje studenckie oraz wewnętrznych spotkań UOS. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z 11 marca 2020 r. zaleca 

kontynuowanie procedur wyboru Władz Uczelni. Na ten moment obowiązuje kalendarz 

wyborczy będący załącznikiem do uchwały nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 

2020 r. Na jego mocy wybory Rektora Uczelni zaplanowane są na 1 kwietnia 2020 r. 

W trosce o bezpieczeństwo studentów oraz członków Komisji Wyborczej we współpracy  

z Przewodniczącym Komisji Wyborczej, Piotrem Rockim oraz administracją Uczelni 

rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem głosowania elektronicznego. Dnia 12 marca 2020 

r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Samorządu Studentów, podczas którego 

uchwalono zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie pozwalające na przeprowadzenie głosowania elektronicznego. Bardzo dziękuję 

wszystkim Radnym za mobilizację i aktywność podczas całego procesu. 

Dnia 13 marca Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 

stwierdził zgodność Regulaminu Samorządu Studentów SGH z ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ze statutem SGH. Oznacza to, że od dnia wczorajszego wprowadzona 

została możliwość głosowania elektronicznego w wyborach samorządowych, senackich oraz 

elektorskich. 

Przewodniczący Komisji Wyborczej, Piotr Rocki w Zarządzeniu nr 3 Przewodniczącego Komisji 

Wyborczej z dnia 14 marca 2020 r. z uwagi na sytuację nadzwyczajną zarządził 

przeprowadzenie głosowania elektronicznego w nadchodzących wyborach elektorskich. Daty 

wyborów wyznaczone Zarządzeniem nr 1 Przewodniczącego Komisji Wyborczej z dnia 23 

lutego 2020 r. pozostają bez zmian. Pozwolę sobie przypomnieć je poniżej: 

 



 
 

- dla studentów studiów stacjonarnych 17, 18, 19 marca 2020 r. 

- dla studentów studiów niestacjonarnych 15, 17, 21 marca 2020 r. 

Techniczne szczegóły głosowania elektronicznego znajdują się w Zarządzeniu nr 3 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Zarówno to zarządzenie, jak i pozostałe akty prawne 

znajdziecie na stronie samorzadsgh.pl. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich dni byli zaangażowani w utworzenie dla 

studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie bezpiecznej drogi oddania głosu  

w wyborach elektorskich. 

Korzystając z okazji zachęcam wszystkich studentów do pozostania w domach podczas tego 

trudnego okresu. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi akcję 

#studentsamwdomu, gdzie możecie znaleźć inspirację do produktywnego spędzenia czasu  

w domowym zaciszu. Ja zachęcam do odwiedzenia fanpage Wybory Rektorskie SGH 2020, 

zapoznania się z materiałami kandydatów oraz wypełnienia ankiet dla studentów. 

Proszę również o uważne śledzenie informacji dotyczących funkcjonowania Uczelni w tym 

czasie pojawiających się na stronie Uczelni sgh.waw.pl, w specjalnej zakładce na stronie 

samorzadsgh.pl oraz na fanpage Samorządu Studentów SGH na Facebooku.  

 

Do zobaczenia już nie przy urnie, a przy ekranie! 

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH 

Justyna Witkowska 

 

 

 

 


