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Uchwała nr 290 

Senatu SGH 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie zmiany statutu SGH 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat SGH 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W statucie SGH uchwalonym na posiedzeniu Senatu SGH w dniu 19 kwietnia  

2006 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu SGH: nr 168 z dnia 22 

listopada 2006 r., nr 309 z dnia 19 grudnia 2007 r., nr 80 z dnia 25 lutego 2009 r., nr 

98 z dnia 25 lutego 2009 r., nr 183 z dnia 23 września 2009 r., nr 280 z dnia 28 

kwietnia 2010 r., nr 290 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 325 z dnia 30 czerwca 2010 r., 

nr 327 z dnia 13 października 2010 r., nr 350 z dnia 13 października 2010 r., nr 351 z 

dnia 13 października 2010 r., nr 374 z dnia 22 grudnia 2010 r., nr 388 z dnia 22 

grudnia 2010 r., nr 404 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 405 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 

421 z dnia 23 marca 2011 r., nr 422 z dnia 23 marca 2011 r., nr 541 z dnia 23 

listopada 2011 r., nr 552 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz nr 123 z dnia 9 października 

2013 r., dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawowe funkcje w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej oraz 

kształcenia do pracy naukowej lub dydaktycznej realizują w SGH instytuty  

i katedry. Kultywują one zasady etyki pracy naukowej, tworzą warunki rozwoju 

naukowego pracowników oraz prowadzą badania naukowe o charakterze 

praktycznym i teoriopoznawczym zgodnie z własnym profilem naukowo-

badawczym. Instytuty i katedry zgłaszają ponadto inicjatywy kształtowania 

kierunków studiów oraz specjalności kierunkowych i międzykierunkowych, a także 

są miejscem powstawania oferty dydaktycznej dla studentów, doktorantów  

i uczestników studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.”; 

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kolegium jest podstawową jednostką organizacyjną zrzeszającą instytuty  

i katedry, powołaną w celu organizowania współpracy w dziedzinie badań 

naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenia studiów doktoranckich 
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i podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń. Kolegium stanowi 

zarazem korporację nauczycieli akademickich związanych wspólnymi 

zainteresowaniami badawczymi i przedkładających na kanwie tych zainteresowań 

ofertę dydaktyczną dotyczącą kształcenia w ramach prowadzonych przez SGH 

kierunków studiów.”; 

3) w § 27: 

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Studia pierwszego stopnia w języku obcym prowadzone są od początku 

na wybranym przez studenta kierunku studiów, przy jednoczesnej realizacji 

przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich studentów.”, 

b) uchyla się ust. 3 oraz 4; 

4) w § 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2  

w brzmieniu: 

„2. Na podstawie uchwały Senatu studia podyplomowe mogą być prowadzone 

przez pozakolegialną jednostkę organizacyjną działalności podstawowej.  

W takim przypadku kompetencje rady kolegium wykonuje Senat.”; 

5) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Programy i plany kursów dokształcających prowadzonych przez kolegia 

uchwala, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, rada kolegium, natomiast 

prowadzonych przez ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną – Senat.”; 

6) w § 38 w ust. 2 skreśla się zdanie: „Jej działalnością kieruje redaktor naczelny.”; 

7) w § 46: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej, sporządzony 

po zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia programów 

kształcenia, w tym planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów 

oraz warunków uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez 

uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów,”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie, 

po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, programów 

kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich,”, 
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c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie 

programów kształcenia, w tym planów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających,”; 

8) w § 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Senacka Komisja Programowa przygotowuje dla Senatu i Rektora opinie  

i wnioski dotyczące kierunków i zasad polityki kształcenia w SGH.  

W szczególności przy udziale rad kolegiów Senacka Komisja Programowa 

opracowuje projekty uchwał Senatu w sprawie określenia programów 

kształcenia, w tym planów studiów oraz sylabusów w zakresie przedmiotów 

obowiązkowych − zarówno dla wszystkich studentów SGH, jak i w ramach 

poszczególnych kierunków studiów.”, 

b) skreśla się ust. 2; 

9) w § 60 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytutach lub katedrach 

wchodzących w skład kolegium jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem 

osób posiadających tytuł profesora, które ukończyły już lub ukończą 70 rok życia  

w terminie do końca roku akademickiego, w którym rozpoczyna się nowa kadencja 

rady kolegium oraz osób nieposiadających tytułu naukowego profesora, które 

ukończyły już lub ukończą 67 rok życia do końca wyżej określonego terminu,”; 

10) w § 63 w ust. 2 : 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) uchwalanie programów kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat oraz po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów,”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) uchwalanie programów kształcenia, w tym planów studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych przez kolegium, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,”, 

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia, w tym planów studiów 

dla kierunków studiów, dla których zgłaszana jest oferta dydaktyczna 
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pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zrzeszonych  

w kolegium,”; 

11) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dziekan kolegium kieruje działalnością kolegium i reprezentuje je na 

zewnątrz. Jest przełożonym pracowników jednostek organizacyjnych 

zrzeszonych w kolegium oraz uczestników studiów doktoranckich, 

podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych przez kolegium.”; 

12) w § 91: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i ust. 4b w brzmieniu: 

„4a. Na stanowisku wymienionym w § 88 pkt 3 lit. a-d może być zatrudniona, 

z zastrzeżeniem ust. 4b, osoba która: 

1) wykaże się znajomością języka obcego na poziomie wymaganym dla 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego, oraz 

2) posiada co najmniej 5 publikacji, w tym 2 recenzowane, z zakresu 

bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo nauk pokrewnych 

zbieżnych z profilem Biblioteki SGH, oraz 

3) ukończyła studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie 

z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, lub 

4) ukończyła studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie 

inne niż określone w pkt 3 oraz ukończyła studia podyplomowe  

z zakresu bibliotekoznawstwa albo informacji naukowej, lub 

5) uzyskała stopień naukowy w dyscyplinie zgodnej z profilem  

i potrzebami badawczymi Biblioteki SGH.", 

„4b. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wymienionym w § 88 pkt 3 lit.  

a-d, poza spełnieniem wymagań określonych w ust. 4a, jest także 

odbycie stażu w bibliotece naukowej w wymiarze co najmniej: 

1) 10 lat – w odniesieniu do stanowisk wymienionych w § 88 pkt 3 lit. a, 

2) 7 lat – w odniesieniu do stanowisk wymienionych w § 88 pkt 3 lit. b, 

3) 4 lat – w odniesieniu do stanowisk wymienionych w § 88 pkt 3 lit. c, 

4) 2 lata – w odniesieniu do stanowisk wymienionych w § 88 pkt 3 lit. d.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata na 

stanowiska określone w ust. 2-4 oraz wymienione w § 88 pkt 3 lit. a-d  

z części wymaganego stażu pracy.”; 
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13) w § 93 w ust. 2 skreśla się wyrazy: „ponownie na tym samym stanowisku”; 

14) w § 94: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego osobę nieposiadającą tytułu 

naukowego profesora, lecz posiadającą stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnia na podstawie umowy o pracę Rektor, za zgodą 

Senatu, na wniosek dziekana kolegium złożony za zgodą rady kolegium. 

Zatrudnienie następuje na czas nieokreślony, a w uzasadnionych przypadkach 

− na czas określony. Podstawą zatrudnienia są osiągnięcia w pracy naukowej 

oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Niniejszy ustęp stosuje się 

odpowiednio do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 

nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego, pod warunkiem że spełnione 

są wymagania określone w art. 115 ust. 1, 1a i 1b ustawy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na stanowisku profesora wizytującego zatrudnia Rektor, na wniosek 

dziekana kolegium zaopiniowany przez radę kolegium, na podstawie umowy  

o pracę na czas określony pod warunkiem, że spełnione są wymagania 

określone w art. 115 ust. 1 i 1b ustawy.”; 

15) w § 95: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Bieg terminów, o których mowa w ust. 4, 6, 9 i 10, ulega zawieszeniu na 

czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania służby 

wojskowej lub służby zastępczej.”, 

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a oraz 11b w brzmieniu: 

„11a.  Do okresów, o których mowa w ust. 4, 6, 9 i 10, nie wlicza się przerwy 

związanej z: 

1)  urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 

wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 



 

 

6 

2)  pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym 

spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.”, 

„11b.  Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 4 6, 9 i 10, ulegają 

przedłużeniu o czas trwania urlopu i służby wojskowej, o których mowa 

w ust. 11, oraz przerw w zatrudnieniu określonych w ustępie 

poprzednim.”, 

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Na stanowiskach adiunkta i asystenta w pozakolegialnych jednostkach 

organizacyjnych zatrudnia Rektor na wniosek kierownika jednostki; przepisy 

ust. 2-11b stosuje się odpowiednio.”; 

16) w § 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego udziela mu na warunkach 

określonych w art. 134 ust. 5-5l ustawy płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia.”; 

17) w § 108: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania, którego treść określono w załączniku nr 4.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nabycie praw doktoranta następuje z chwilą złożenia ślubowania, którego 

treść określono w załączniku nr 5.”; 

18) § 119 otrzymuje brzmienie: 

„§ 119 

Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają: 

1) nauczyciel akademicki SGH – za postępowanie uchybiające obowiązkom 

nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego,  

2) student SGH – za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za 

czyny uchybiające godności studenta,  

3) doktorant SGH – za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za 

czyny uchybiające godności doktoranta.”; 

19) w § 121 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. Osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni mogą być 

członkami komisji dyscyplinarnej po upływie czterech lat od zaprzestania 

pełnienia tych funkcji.”; 

20) w § 148: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, bierne prawo wyborcze przysługuje 

nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego 

roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 

siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w SGH jako podstawowym 

miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi 

zatrudnionym w SGH w pełnym wymiarze czasu pracy, a także studentom 

oraz doktorantom SGH.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydatami na Rektora mogą być osoby posiadające tytuł naukowy 

profesora lub stopień doktora habilitowanego, które przed dniem rozpoczęcia 

pełnienia funkcji Rektora nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 3 

ustawy odpowiednio dla osoby kandydata. Do kandydatów na Rektora nie 

stosuje się wymogu zatrudnienia w SGH.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kandydatami na prorektora, dziekana kolegium lub dziekana studium mogą 

być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora 

habilitowanego, które przed dniem rozpoczęcia pełnienia wyżej wymienionej 

funkcji nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy 

odpowiednio dla osoby kandydata.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kandydaci na prodziekana kolegium i prodziekana studium mogą być 

osoby posiadające stopień doktora, które przed dniem rozpoczęcia pełnienia 

wyżej wymienionej funkcji nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 

3 ustawy odpowiednio dla osoby kandydata.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Rektor, prorektor, dziekan kolegium, dziekan studium, prodziekan kolegium 

lub prodziekan studium nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na 

więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Niepełnej kadencji nie wlicza 

się do okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”, 
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f)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie 

następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład 

Senatu w związku z pełnieniem funkcji Rektora, prorektora lub dziekana 

kolegium."; 

21) w § 170: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prawomocnego skazania nauczyciela akademickiego orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej na karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy 

lub prawomocnego skazania pracownika Uczelni na karę pozbawienia praw 

publicznych,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Mandat w Senacie i radzie kolegium nauczyciela akademickiego wygasa 

przed upływem kadencji z końcem roku akademickiego, w którym ukończył 

sześćdziesiąty siódmy rok życia, a w przypadku osób posiadających tytuł 

profesora − siedemdziesiąty rok życia, z zastrzeżeniem mandatu Rektora, 

prorektora, dziekana i prodziekana kolegium w Senacie i radzie kolegium, lub 

gdy zatrudnienie nauczyciela akademickiego w SGH przestało być 

zatrudnieniem w podstawowym miejscu pracy, a pracownika niebędącego 

nauczycielem akademickim – jeżeli przestał być zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Mandat osoby zajmującej jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru 

wygasa przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4, z 

powodu prawomocnego skazania jej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na 

karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, z powodu objęcia 

funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, w przypadku określonym w art. 

129 ust. 7 ustawy oraz w razie odwołania przez kolegium elektorów, które 

dokonało wyboru.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wygaśnięcie mandatu osoby zajmującej jednoosobowe stanowisko 

pochodzące z wyboru z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4 lub z powodu 

prawomocnego skazania jej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę 

dyscyplinarną określoną w art.140 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz wygaśnięcie 
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mandatu członka Senatu z powodu objęcia funkcji organu jednoosobowego 

innej uczelni, stwierdza w drodze uchwały odpowiednio Senat albo rada 

kolegium.”; 

22) w § 176: 

a) uchyla się ust. 2 i ust. 3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy wygasł mandat Rektora, dziekana studium lub dziekana 

kolegium odpowiednio Senat lub rada kolegium powierza obowiązki 

odpowiednio Rektora, dziekana studium lub dziekana kolegium jednemu  

z prorektorów lub prodziekanów do czasu wyboru odpowiednio Rektora, 

dziekana studium lub dziekana kolegium w wyborach uzupełniających.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku gdy wygasł mandat prorektora lub prodziekana studium, 

odpowiednio Rektor lub dziekan studium dokonuje nowego podziału zadań 

pomiędzy swoich zastępców do czasu wyboru odpowiednio prorektora lub 

prodziekana studium w wyborach uzupełniających.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli wygasł mandat prodziekana kolegium dziekan kolegium powoła 

pełnomocnika, powierzając mu wykonywanie określonych zadań do czasu 

wyboru prodziekana kolegium w wyborach uzupełniających.”; 

23) po § 176 dodaje się § 176a w brzmieniu: 

„§ 176a 

1.  W przypadku gdy na podstawie art. 38 ust. 3 lub 4 ustawy Rektor zostanie 

zawieszony w pełnieniu funkcji, Senat powierzy pełnienie funkcji Rektora 

jednemu z prorektorów na czas trwania zawieszenia Rektora.  

2.  W przypadku gdy na podstawie art. 147 ust. 1 lub 2 ustawy dziekan studium 

lub dziekan kolegium zostanie zawieszony w pełnieniu funkcji, odpowiednio 

Senat lub rada kolegium powierzy pełnienie funkcji odpowiednio dziekana 

studium lub dziekana kolegium odpowiednio jednemu z prodziekanów studium 

lub prodziekanowi kolegium na czas trwania zawieszenia odpowiednio 

dziekana studium lub dziekana kolegium.”; 

24) uchyla się § 179. 
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§ 2 

Do osób zatrudnionych na stanowisku asystenta nieposiadających stopnia 

naukowego doktora oraz osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta 

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, przebywających  

w dniu 1 października 2014 r. na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub 

urlopie wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w przepisach ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub pobierających w dniu 1 października 

2014 r. zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością 

do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, stosuje 

się § 95 statutu ze zmianami określonymi w § 1 pkt 15 niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed 

dniem 1 października 2014 r. są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze 

ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2014 r. postępowania 

w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla 

celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

§ 4 

Wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2014 r. postępowania  

w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich 

są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych 

przez komisje dyscyplinarne, które przed dniem 1 października 2014 r. prowadziły te 

postępowania. 

§ 5 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej 

nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów stosuje się przepis § 119 statutu 

w brzmieniu nadanym w § 1 pkt 18 niniejszej uchwały.  

§ 6 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytutach lub katedrach wchodzących  
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w skład kolegium jako podstawowym miejscu pracy, których mandat w radzie 

kolegium wygasł w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2014 r. na 

podstawie § 170 ust. 2 statutu w dotychczasowym brzmieniu w związku z 

ukończeniem 65 roku życia, wchodzą w skład rady kolegium, w którym są 

zatrudnieni.    

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że postanowienie § 6 z mocą od 

dnia 1 października 2014 r. 

 

 


