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Załącznik do uchwały nr 90 Senatu SGH 
z dnia 15 lutego 2017 r.  

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE SYMBOLI I ZWYCZAJÓW AKADEMICKICH 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE  

 

I. SYMBOLE AKADEMICKIE 

1. Symbolami SGH są: godło, sztandar, sztandary historyczne, flaga, historyczna 

pieczęć oraz księga pamiątkowa. 

2. Godło stanowi stylizowany galeon handlowy z banderą polską, otoczony nazwą 

Uczelni. 

3. Na awersie sztandaru znajduje się godło SGH, a na rewersie stylizowane godło 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Flaga ma kształt prostokąta z zielonego materiału, w którego centralnej części 

umieszczone jest godło SGH w kolorze białym. 

5. Na okrągłej historycznej pieczęci znajduje się godło SGH. 

6. Księga pamiątkowa służy upamiętnianiu najważniejszych wydarzeń z życia 

Uczelni. 

7. Symbolom należy się szczególny szacunek ze strony członków społeczności 

akademickiej. 

II. STROJE I INSYGNIA AKADEMICKIE 

1. Strój Rektora składa się z togi w kolorze czerwonym oraz peleryny wykonanej  

z futra gronostajowego. Strój uzupełniają czerwony biret i czerwone rękawiczki. 

2. Insygniami władzy rektorskiej są: sygnet, berło i łańcuch z godłem państwowym. 

3. Strój senatora i sekretarza Senatu składa się z togi w kolorze czarnym oraz 

peleryny. 

4. Peleryny senatorów i sekretarza Senatu są w następujących kolorach: 

1) ciemnobordowym – prorektorów; 

2) czarnym z szarą lamówką – dziekana Studium Licencjackiego; 

3) czarnym z podwójną jasnobrązową lamówką – dziekana Studium 

Magisterskiego; 
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4) granatowym – dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych; 

5) złotym – dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego; 

6) beżowym – dziekana Kolegium Gospodarki Światowej; 

7) jasnozielonym – dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; 

8) ciemnozielonym – dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów; 

9) czarnym – pozostałych senatorów i sekretarza Senatu. 

5. Strój senatorów i sekretarza Senatu uzupełniają: 

1) łańcuchy z godłem państwowym – prorektorów i dziekanów; 

2) birety – bordowe prorektorów, czarne pozostałych senatorów i sekretarza 

Senatu; 

3) czarne rękawiczki. 

6. Studenci i doktoranci mają prawo do noszenia czapek z daszkiem, w kolorze 

zielonym z biało-czerwonym otokiem. 

7. Studenci i doktoranci wchodzący w skład pocztu sztandarowego występują  

w czapkach o których mowa w ust 6. Odświętne, zunifikowane ubrania mają 

przepasane biało-czerwoną szarfą, a strój ten uzupełniają białe rękawiczki.  

W szczególnych przypadkach w skład pocztu sztandarowego wchodzą 

pracownicy Szkoły. 

8. Strój absolwenta studiów licencjackich składa się z togi w kolorze czarnym  

z zieloną lamówką. Strój uzupełnia czarny biret ze srebrnym chwostem. 

9. Strój absolwenta studiów magisterskich składa się z togi w kolorze czarnym  

z zieloną lamówką oraz peleryny z zieloną lamówką. Strój uzupełnia czarny biret 

ze złotym chwostem. 

10. Strój doktora składa się z togi w kolorze czarnym z zieloną lamówką, peleryny  

z zieloną lamówką oraz zielonej szarfy. Strój uzupełnia czarny biret z zielonym 

chwostem. 

11. Strój doktora habilitowanego składa się z togi w kolorze czarnym z bordową 

lamówką, peleryny z bordową lamówką oraz bordowej szarfy. Strój uzupełnia 

czarny biret z bordowym chwostem. 
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12. Strój pedla składa się z togi i biretu w kolorze granatowym oraz rękawiczek  

w kolorze białym. Pedel występuje z laską pedlowską składająca się z drzewca 

oraz z metalowej nasady z napisem SGH. 

13. Stroje i insygnia akademickie noszone są przy okazji uroczystości akademickich 

wymienionych w części III, a ponadto podczas uroczystości organizowanych 

przez inne uczelnie bądź instytucje państwowe lub kościelne – jeżeli przewiduje 

to program uroczystości. 

14. W czasie uroczystości niewymienionych w ust. 13 prorektorzy i dziekani mogą 

występować w łańcuchach i strojach ceremonialnych za zgodą Rektora. 

15. Na ostatnim posiedzeniu Senatu danej kadencji insygnia rektorskie ustępujący 

Rektor uroczyście przekazuje Rektorowi elektowi. 

III. UROCZYSTOŚCI AKADEMICKIE 

Uroczystościami akademickimi są: 

1) inauguracja roku akademickiego; 

2) uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta SGH; 

3) uroczyste posiedzenie Senatu z okazji wręczenia dyplomu doktora honoris 

causa SGH; 

4) uroczyste posiedzenie Senatu z okazji odnowienia dyplomu doktorskiego; 

5) ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia; 

6) kolegialna inauguracja studiów doktoranckich. 

IV. ZWYCZAJE AKADEMICKIE 

1. Osoby, które uzyskały najwyższe noty w czasie rekrutacji na studia pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia składają ślubowanie w czasie inauguracji roku 

akademickiego i otrzymują matrykuły. 

2. Absolwenci SGH biorą udział w uroczystości ukończenia studiów. 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach kolegialnych składają 

ślubowanie przed radą kolegium. Nauczyciele akademiccy jednostek 

pozakolegialnych składają ślubowanie przed Senatem. 

4. Pracownicy SGH, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, są 

wyróżniani nagrodami Rektora lub dziekana. 
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5. Nauczyciele akademiccy i emeryci za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej lub 

dydaktycznej, zgłaszani są do nagrody ministra. 

6. Pracownicy szczególnie zasłużeni dla Uczelni i kraju zgłaszani są do odznaczeń 

państwowych oraz odznak i medali resortowych. 

7. Rektor kończący piastowanie najwyższej godności w Uczelni dożywotnio 

zachowuje tytuł Magnificencji. Ponadto może dożywotnio zachować togę wraz  

z biretem i rękawiczkami, których używa w czasie uroczystości akademickich. 

8. Władze akademickie uroczyście żegnają pracowników przechodzących na 

emeryturę. 

9. Władze akademickie zapewniają pracownikom, którzy przeszli na emeryturę, 

prawo do udziału w uroczystościach uczelnianych. 

10. Zmarłym pracownikom i emerytom władze akademickie zapewniają godne 

pożegnanie. 

11. Uczelnia czci pamięć zmarłych rektorów złożeniem zniczy lub wieńców na ich 

grobach z okazji Święta Zmarłych i innych ważnych rocznic. 

12. Kolegium czci pamięć zmarłych dziekanów złożeniem zniczy lub wieńców na 

ich grobach z okazji Święta Zmarłych i innych ważnych rocznic. 

13. Dla uhonorowania i zachowania pamięci o osobach szczególnie zasłużonych 

dla Uczelni, Senat SGH może nazwać ich imieniem określone miejsca, w tym 

obiekty i sale należące do Uczelni, a także instytucje powoływane przez 

Uczelnię oraz ufundowane stypendia bądź nagrody. 

14. Uchwała Senatu w sprawie nazwania imieniem pracowników i emerytów 

szczególnie zasłużonych dla Uczelni określonych obiektów Kampusu SGH lub 

ich części, a także instytucji powołanych przez Uczelnię, oraz ufundowania 

stypendiów lub nagród może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 2 lat od 

śmierci pracownika lub emeryta. 

15. Organizacje absolwenckie podtrzymują związki koleżeńskie, utrwalają pamięć 

Alma Mater oraz współorganizują zjazdy absolwentów. 

V. MIEJSCA I SYMBOLE PAMIĘCI SGH 

1. Miejscami i symbolami pamięci SGH są: 

1) sala Senatu; 
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2) krużganki Gmachu Głównego; 

3) galeria portretów w łączniku między budynkami A i G; 

4) miejsca i sale wykładowe nazwane imieniem osób szczególnie zasłużonych 

dla Uczelni; 

5) tablice: 

a) pamięci profesorów Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, która 

istniała w Warszawie w latach 1875-1900, 

b) pamięci założyciela Wyższych Kursów Handlowych Augusta Zielińskiego 

i dyrektora Wyższych Kursów Handlowych, Rektora Wyższej Szkoły 

Handlowej a następnie Szkoły Głównej Handlowej Bolesława 

Miklaszewskiego oraz pierwszego Senatu WSH, 

c) upamiętniająca Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, 

d) młodzieży ku potędze Rzeczypospolitej 1906-1996, w 90-lecie Uczelni  

i 70 rocznicę wmurowania pierwszej tablicy, 

e) pamięci siedemnastu absolwentów i studentów Szkoły, poległych  

w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920, 

f) pamięci poległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych w latach 

1939-1945 trzydziestu ośmiu pracowników Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie oraz absolwentów i studentów Szkoły walczących na 

wszystkich frontach II wojny światowej w armiach podziemnych  

i powstaniu warszawskim, 

g) pamięci profesorów, pracowników i wychowanków Szkoły, ofiar wojny  

i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, 

h) upamiętniająca profesora Stanisława Skrzywana, 

i) upamiętniająca dr Marię Wandę Mróz – Dyrektor Archiwum Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, 

j) upamiętniająca Leonida Hurwicza – laureata nagrody Nobla z ekonomii, 

doktora honoris causa SGH, 

k) upamiętniająca Victora Zarnovitza – mistrza w dziedzinie badań 

koniunktury, 

l) upamiętniająca stulecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
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m)  upamiętniająca X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów SGPiS-SGH, 

n) upamiętniająca stulecie działalności Uczelnianego Akademickiego 

Związku Sportowego Szkoły Głównej w Warszawie 19162016; 

6) popiersia: 

a) profesora Konstantego Krzeczkowskiego, 

b) profesora Edwarda Lipińskiego, 

c) profesora Bolesława Miklaszewskiego. 

2. Miejscom i symbolom pamięci należy się szczególny szacunek ze strony 

członków społeczności akademickiej. 

3. Miejsca tradycji SGH mogą być dekorowane z okazji uroczystości uczelnianych 

oraz świąt państwowych. 

VI. ZASADY KULTYWOWANIA ZWYCZAJÓW AKADEMICKICH 

1. Godło SGH umieszczane jest na fladze SGH, na dokumentach SGH, na 

wydawnictwach SGH, pieczęci Biblioteki SGH, na stronach internetowych SGH 

oraz w pomieszczeniach SGH. 

2. Umieszczenie godła SGH na innych dokumentach, materiałach informacyjnych  

i promocyjnych lub w innych miejscach wymaga zgody Rektora. 

3. Rektor może określić użycie godła w poszczególnych przypadkach. 

4. Sposób użycia godła SGH musi spełniać wymogi określone w Księdze 

identyfikacji SGH. 

5. Miejsce i termin odbycia uroczystości akademickich ustala Rektor. 

6. Udział sztandaru SGH w uroczystościach odbywa się w asyście pocztu 

sztandarowego. 

7. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystych posiedzeniach Senatu. 

8. O obecności pocztu sztandarowego w innych uroczystościach decyduje Rektor. 

9. Na uroczyste posiedzenia Senatu zapraszani są członkowie społeczności 

akademickiej SGH, w tym byli rektorzy SGH, doktorzy honoris causa SGH oraz 

inni goście. 

10. Podczas uroczystości akademickich wykonywany jest hymn państwowy,  

o wykonaniu innych utworów decyduje Rektor. 

11. Uroczystości akademickie upamiętniane są w księdze pamiątkowej. 
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12. Święto SGH obchodzone jest w drugą lub trzecią środę przypadającą w danym 

roku po Wielkanocy. 

13. Porządek uroczystej inauguracji roku akademickiego obejmuje między innymi: 

1) wystąpienie Rektora; 

2) immatrykulację studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego 

stopnia; 

3) immatrykulację doktorantów pierwszego roku; 

4) wręczenie listów gratulacyjnych absolwentom z okazji 50. rocznicy ich 

immatrykulacji; 

5) wystąpienie przedstawiciela studentów; 

6) wystąpienie przedstawiciela doktorantów; 

7) wykład inauguracyjny. 

14. Porządek uroczystości Święta SGH obejmuje między innymi: 

1) wystąpienie Rektora; 

2) wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego; 

3) wystąpienie przedstawiciela doktorów i doktorów habilitowanych; 

4) fakultatywnie (honorowanie orderami, odznaczeniami i wyróżnieniami, 

wręczenie dyplomu honoris causa, odnowienie dyplomów doktorskich). 

15. Porządek uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa obejmuje 

między innymi: 

1) wystąpienie dziekana kolegium inicjującego nadanie tytułu doktora honoris 

causa, lub wyznaczonej przez niego osoby; 

2) wystąpienie promotora; 

3) wykład doktora honoris causa. 

16. Porządek uroczystość odnowienia dyplomu doktorskiego obejmuje: 

1) wystąpienie Rektora; 

2) wystąpienie dziekana kolegium, w którym nastąpiło odnowienie dyplomu 

doktorskiego; 

3) wystąpienie promotora odnowienia dyplomu doktorskiego; 

4) wystąpienie osoby, której odnowiono dyplom doktorski. 
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17. Flagi SGH wywieszane są przy wejściach do obiektów SGH oraz w 

pomieszczeniach w trakcie następujących uroczystości: 

1) świąt państwowych (łącznie z flagami narodowymi); 

2) inauguracji roku akademickiego; 

3) Święta SGH; 

4) wręczenia doktoratu honoris causa; 

5) odnowienia dyplomu doktorskiego; 

6) zjazdu absolwentów, 

18. Wywieszanie flag SGH w innych przypadkach lub w dodatkowych miejscach 

wymaga zgody Rektora. 

19. Sala Senatu jest miejscem posiedzeń Senatu SGH, stałych i doraźnych 

senackich komisji. O innym sposobie wykorzystania Sali Senatu decyduje 

Rektor. 

20. W Sali Senatu znajdują się portrety byłych rektorów oraz fresk symbolizujący 

misję i Godło SGH. Uzupełnienie lub zmiana wystroju Sali Senatu wymaga 

zgody Senatu. 


