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Uchwała nr 269 

Senatu SGH  

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie organizacyjnym SGH 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 28 statutu SGH uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Senat SGH wyraża pozytywną opinię w sprawie zmian w Regulaminie 

organizacyjnym SGH (załącznik do zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 

2013 r. z późn. zm., tekst jedn.: załącznik do zarządzenia Rektora nr 10 z dnia  

27 marca 2014 r. ) w następującym zakresie:  

1) w § 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rektorowi podlegają: 

1) Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii; 

2) Dział Analityki Rektorskiej; 

3) Dział Audytu Wewnętrznego; 

4) Dział Radców Prawnych; 

5) Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

6) Dział Spraw Pracowniczych – w zakresie dotyczącym nauczycieli 

akademickich; 

7) Samodzielna Sekcja ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony 

Informacji Niejawnych.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kanclerzowi podlegają: 

1) Archiwum SGH; 

2) Dział BHP; 

3) Dział Eksploatacji; 

4) Dział Informacji i Komunikacji; 

5) Dział Infrastruktury Informatycznej; 

6) Dział Instalacji Niskoprądowych; 

7) Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku; 

8) Dział Konferencji; 

9) Dział Obsługi Studentów; 
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10) Dział Organizacji i Legislacji; 

11) Dział Pomocy Użytkownikom; 

12) Dział Rozwoju Oprogramowania; 

13) Dział Socjalny; 

14) Dział Spraw Pracowniczych; w zakresie nieuregulowanym w ust. 3 

pkt 6; 

15) Dział Zakupów; 

16) Kancelaria Główna; 

17) Sekretariat KZ NSZZ „Solidarność"; 

18) Sekretariat RZ ZNP.”; 

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych wynikających z przepisów 

prawa powszechnego normuje polityka Uczelni i procedury wewnętrzne, które 

pozwalają realizować założenia uznane przez organy Uczelni za niezbędne  

w celu minimalizacji ryzyka, w tym przepisy Regulaminu.”; 

3) w § 10 uchyla się ust. 4; 

4) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zakresu działania kwestora należy kontrola gospodarki finansowej 

Uczelni wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

1) kierowanie podległymi jednostkami; 

2) prowadzenie rachunkowości uczelni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach pełnomocnictw 

bankowych; 

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  

i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; 

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

6) zapewnienie obsługi finansowej Uczelni; 

7) wypłata wynagrodzeń i innych wypłat dla pracowników, stypendiów, 

należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń 

pieniężnych; 

8) analiza terminowej realizacji zobowiązań Uczelni; 

9) kontrola prawidłowego ustalania i ściągania należności; 
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10) kontrola rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS; 

11) kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych i dotacji budżetowych; 

12) kontrola sprawozdań budżetowych w zakresie finansowym, deklaracji 

podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

13) przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego oraz nadzór nad 

jego realizacją i zgłaszanie zmian; 

14) zapewnienie bazy informacyjnej dla organów Uczelni; 

15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących 

rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych oraz zadań 

podległych działów; 

16) akceptacja i parafowanie wzorów umów pod względem finansowym 

oraz dokumentów, które skutkują zobowiązaniami finansowymi; 

17) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.”; 

5) w § 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Osoby, którym udzielono pełnomocnictwa, składają sprawozdanie w 

 terminach określonych przez Rektora.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

6) w § 22: 

a) w ust. 6: 

 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) powyżej kwoty 5 000 zł i poniżej równowartości 30 000 euro – 

dokument podpisuje pełnomocnik, a ponadto wymagana jest 

obowiązkowa parafa: 

a) kierownika jednostki przygotowującej dokument, 

b) kierownika projektu oraz kierownika Działu Obsługi Projektów – 

w przypadku projektu innego niż wymienione w lit. c, d lub e, 

c) opiekuna koła naukowego oraz kierownika Działu Obsługi 

Studentów – w przypadku projektu studenckiego koła 

naukowego, 

d) opiekuna podmiotu prowadzącego działalność studencką oraz 

kierownika Działu Obsługi Studentów - w przypadku projektu 

organizacji studenckiej, 
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e) opiekuna podmiotu prowadzącego działalność doktorancką 

oraz kierownika Działu Organizacji i Rozliczania Dydaktyki –  

w przypadku projektu organizacji doktoranckiej;”, 

 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) powyżej równowartości 30 000 euro i poniżej równowartości  

200 000 euro umowę podpisuje kanclerz po uzyskaniu paraf, 

zgodnie z pkt 2, lub kanclerz wraz z osobą wymienioną w pkt 2, 

jeżeli wynika to z treści udzielonego tej osobie pełnomocnictwa;”, 

b) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Kwoty, o których mowa w ust. 6, obejmują podatek VAT.”; 

7) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektor może w szczególności udzielić upoważnienia do wydawania w jego 

imieniu decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, zgodnie  

z Kodeksem postępowania administracyjnego.”; 

8) w § 25 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wyznaczenie zastępcy może być jednorazowe albo okresowe. Osoba 

sprawująca funkcję kierowniczą może wyznaczyć więcej niż jednego 

zastępcę, w przypadku zastępstwa okresowego, ustalając hierarchię 

zastępowania.”; 

9) w § 28 w ust. 1 uchyla się pkt. 6; 

10) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29 

Wszelkie umowy z kontrahentami zewnętrznymi wymagają sprawdzenia pod 

względem formalnoprawnym przez radcę prawnego SGH oraz pod względem 

finansowym przez kwestora. Opinia radcy prawnego nie jest wymagana  

w odniesieniu do umów zgodnych z obowiązującym w Uczelni wzorcem.”; 

11) § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48 

Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii 

1. Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii jest jednostką 

odpowiedzialną za utrzymanie więzi z interesariuszami zewnętrznymi 

Uczelni oraz tworzenie uczelnianego systemu zarządzania własnością 

intelektualną, promowanie nauki, komercjalizację wyników badań i rozwój 

kultury innowacyjności w SGH. 
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2. Centrum realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) tworzenie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony własności 

intelektualnej, udostępniania praw z patentów, umowy licencyjne (inne) 

– wsparcie dla pracowników naukowych SGH; 

2) komercjalizację dóbr intelektualnych poprzez udzielenie odpłatnej 

licencji, przeniesienie praw autorskich, utworzenie lub przystąpienie do 

spółki celowej; 

3) identyfikowanie konkretnych dóbr intelektualnych (w tym współpraca  

z Działem Nauki ) w celach komercjalizacji; 

4) zawieranie umów o korzystanie z majątku SGH wykorzystanego do 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczenia usług naukowo-badawczych; 

5) prowadzenie ewidencji komercjalizowanych dóbr; 

6) stworzenie kompleksowej oferty produktów naukowych (rezultatów prac 

badawczych) dla otoczenia SGH oraz okresowe prezentowanie tej 

oferty władzom uczelni; 

7) rozwój wielostronnych relacji z partnerami strategicznymi SGH; 

8) współpraca z biznesem – poprzez poszukiwanie inwestorów do 

wspólnych projektów z pracownikami SGH (poszukiwanie fundatorów 

stypendiów badawczych); 

9) poszukiwanie partnerów (zainteresowanych wykorzystaniem dobra 

intelektualnego) do prac rozwojowych, usług naukowo-badawczych, 

innowacji, badań – wykonywanych przez pracowników SGH; 

10) organizowanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami 

zewnętrznymi, w tym ustalanie form i warunków komercjalizacji,  

w szczególności poprzez negocjacje i zawarcie odpowiednich umów; 

11) inicjowanie współpracy ze społecznością studentów i absolwentów dla 

rozwoju potencjału i promocji osiągnięć naukowych pracowników 

SGH; 

12) podnoszenie profesjonalnych kwalifikacji studentów i absolwentów 

poprzez odpowiednie formy współpracy z biznesem (w tym, 

udostępnienie serwisów z ofertami pracy, staży, praktyk, projektów 

wdrożeniowych); 
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13) zarządzanie bazą danych o absolwentach SGH – tworzenie bazy 

danych o absolwentach cudzoziemcach; 

14) wzmacnianie więzi ze społecznością studentów i absolwentów – dobór 

sposobów komunikacji (spotkania, aktywność na portalach 

internetowych, warsztaty, imprezy dla absolwentów); 

15) informowanie studentów i absolwentów o pełnej ofercie edukacyjnej  

i badawczej SGH (we współpracy z Działem Rekrutacji i Promocji oraz 

Działem Rozwoju Edukacji) w celach „cross-sellingu”; 

16) wspieranie badań opinii absolwentów – dotyczących procesu 

kształcenia oraz przygotowania absolwentów do pracy zawodowej –  

w celu wykorzystania przez kadrę akademicką do doskonalenia 

procesu naukowo-dydaktycznego i oferty kierunkowej SGH; 

17) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla studentów i absolwentów, w tym 

warsztaty, szkolenia, konsultacje i pomoc przy tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych oraz przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych; 

18) współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi  

w zakresie organizacji wydarzeń promujących osiągnięcia studentów  

i pracowników naukowych; 

19) współpraca z organizacjami absolwentów programów SGH i spoza 

Uczelni; 

20) bieżące informowanie władz SGH o relacjach absolwentów z Uczelnią, 

o zjawiskach, sytuacjach lub wydarzeniach sygnalizowanych przez 

absolwentów a mających znaczenie dla kształtowania wizerunku SGH; 

21) inicjowanie i wprowadzanie do oferty dydaktycznej SGH programów 

realizowanych przy udziale podmiotów zewnętrznych we współpracy  

z kierownikami studiów lub dziekanami; 

22) umożliwienie działalności promocyjnej podmiotom zewnętrznym  

w SGH, a w szczególności przygotowywanie akcji reklamowych  

i promocyjnych firm we współpracy z Działem Informacji i Komunikacji; 

23) kampanie promocyjne oferty naukowej i dydaktycznej organizowane we 

współpracy z Działem Rozwoju Edukacji, Działem Rekrutacji i Promocji, 

Działem Programów Międzynarodowych oraz Działem Informacji  

i Komunikacji. 
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3. Centrum działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Senat SGH.”; 

12) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu: 

„§ 49a 

Dział Analityki Rektorskiej 

1. Dział Analityki Rektorskiej jest jednostką odpowiedzialną za 

przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących funkcjonowania Uczelni 

na potrzeby władz Uczelni. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) przetwarzanie i analiza danych dotyczących funkcjonowania Uczelni,  

a w szczególności procesu kształcenia, procesu prowadzenia badań 

naukowych, procesów zarządzania i administrowania; 

2) opracowywanie metod, procedur i narzędzi oceny funkcjonowania 

Uczelni; 

3) opracowywanie wyników badań i analiz – raportów, sprawozdań, 

zestawień, statystyk, rankingów; 

4) zbieranie i opracowywanie danych dotyczących funkcjonowania 

Uczelni na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań i innych 

dokumentów, wynikających z procesów akredytacyjnych i kontrolnych; 

5) zbieranie informacji na temat wymogów i wytycznych w zakresie 

funkcjonowania Uczelni; 

6) monitorowanie doświadczeń i rozwiązań innych uczelni w zakresie 

funkcjonowania Uczelni; 

7) wsparcie merytoryczne procesu akredytacji i innych procesów 

zewnętrznej oceny funkcjonowania Uczelni; 

8) gromadzenie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Uczelni; 

9) wykonywanie innych prac analitycznych, w tym ekspertyz zleconych 

przez władze Uczelni.”; 

13) § 52 otrzymuje brzmienie: 

„§ 52 

Dział Eksploatacji 

1. Dział Eksploatacji jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie 

nieruchomościami oraz utrzymanie nieruchomości i wyposażenia SGH  

w należytym stanie, służącym realizacji zadań statutowych Uczelni i jej 

jednostek, w tym za wszelkie sprawy związane z robotami budowlanymi. 
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2. Do zadań Działu w szczególności należy administrowanie 

nieruchomościami i prowadzenie remontów i inwestycji, w tym: 

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) – 

wypisów, wyrysów dla nieruchomości własnych i zarządzanych; 

2) regulacja stanu prawnego nieruchomości SGH, wynajem pomieszczeń  

i powierzchni (w tym wystawienniczych) Uczelni; 

3) opracowywanie propozycji i składanie wniosków do kanclerza  

w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów (wykaz wolnych 

powierzchni); 

4) prowadzenie książek obiektów, ewidencji usterek, itp.; 

5) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie nieruchomości  

w należytym stanie, w tym: 

a) regularne przeglądy wszystkich pomieszczeń w celu zapewnienia 

porządku i należytego utrzymania pomieszczeń przez ich 

użytkowników, 

b) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych  

w zakresie eksploatacji nieruchomości, 

c) udział w komisjach związanych z utrzymaniem obiektów, 

d) kontrola sprawności systemów audiowizualnych w salach 

dydaktycznych, 

e) zapewnienie funkcjonowania systemów przeciwpożarowych, 

f) prowadzenie całości spraw związanych z parkingami na terenie 

SGH, w tym wydawanie przepustek i pilotów, 

g) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci, umieszczanie 

nekrologów, flag na święta uczelniane, państwowe i narodowe, 

koordynacja procedury wykonania tablic pamiątkowych w obiektach 

SGH; 

6) udostępnianie pomieszczeń na realizację reklam, filmów, nagrań itp.; 

7) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku SGH w tym 

zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela; 

8) organizacja przeprowadzek na potrzeby jednostek organizacyjnych 

SGH; 

9) współpraca ze wspólnotami usytuowanymi na terenie kampusu; 
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10) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji 

budowlanych oraz zadań remontowych SGH;  

11) uzyskiwanie pozwoleń, itp. na działalność inwestycyjną i remontową; 

12) opracowywanie rocznych planów inwestycji budowlanych i zadań 

remontowych SGH i ich realizacja; 

13) opracowywanie projektów planów inwestycji remontów; 

14) przygotowanie inwestycji budowlanych w tym: 

a) analiza potrzeb SGH i przygotowywanie propozycji dla władz 

Uczelni, 

b) sporządzanie projektów planów inwestycyjnych, 

c) przygotowanie danych do opracowania programów funkcjonalno-

użytkowych i współpraca z wykonawcą planów, 

d) przygotowanie danych do opracowania dokumentacji projektowej 

inwestycji i współpraca z projektantem, 

e) przygotowanie formalnoprawne inwestycji, 

f) dostarczanie opracowań koncepcyjnych pozwalających na 

podjęcie decyzji strategicznych dotyczących kierunków prac 

inwestycyjnych realizowanych przez SGH, 

g) sporządzanie harmonogramów realizacji inwestycji oraz 

sporządzanie sprawozdań dla instytucji finansujących, 

h) nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji; 

15) przygotowanie i realizacja robót remontowych, w tym: 

a) ustalanie harmonogramu realizacji na podstawie rocznego planu 

remontów,  

b) przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji 

projektowej, 

c) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

d) egzekwowanie postanowień umów w zakresie gwarancji i odbiór 

pogwarancyjny; 

16) przechowywanie dokumentacji inwestycyjnej i aktualizacja 

dokumentacji budynków na podstawie dokumentacji powykonawczej; 

17) opiniowanie dokumentacji technicznej pod kątem jej zgodności  

z umowami oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa; 
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18) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji planu inwestycji 

budowlanych, zadań modernizacyjnych i remontowych.”; 

14) uchyla się § 53; 

15) w § 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Informacji i Komunikacji jest jednostką odpowiedzialną za 

prowadzenie spójnej wewnętrznej i zewnętrznej polityki informacyjnej 

Uczelni.”, 

b) w ust. 2: 

 uchyla się pkt 1, 

 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzenie i koordynowanie wewnętrznej działalności 

informacyjnej;”, 

 uchyla się pkt 12, 

 uchyla się pkt 15, 

 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) reprezentowanie SGH w organizacjach zrzeszających 

rzeczników szkół wyższych;”, 

 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) opracowywanie standardów i projektowanie wzorów papierów 

firmowych, kart wizytowych, bannerów, ulotek, zaproszeń 

certyfikatów i innych oficjalnych druków Uczelni, 

wykorzystujących symbole SGH;”, 

 uchyla się pkt 25; 

c) w ust. 3 dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu: 

„10) utrzymywanie stałych relacji SGH z mediami oraz koordynacja 

kontaktów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni  

z mediami; 

11) przygotowanie i dystrybucja komunikatów prasowych; 

12) obsługa kontaktów dziennikarzy z ekspertami z SGH; 

13) komunikacja w sytuacjach kryzysowych.”; 
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16) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu: 

„§ 56a 

Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku 

1. Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku jest jednostką odpowiedzialną za 

prowadzenie inwentaryzacji i kontrolę majątku. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) prowadzenie ewidencji wyposażenia dla jednostek Uczelni w formie 

ksiąg inwentarzowych do momentu rozszerzenia ewidencji prowadzonej 

w systemie elektronicznym; 

2) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu  

i dzierżawionych oraz aparatury specjalnej badawczej; 

3) uzgadnianie ksiąg inwentarzowych; 

4) sporządzanie rocznych planów inwentaryzacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującej sprawozdawczości; 

5) przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji 

doraźnych; 

6) ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków 

dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego; 

7) wystawianie dowodów MT (zmiana miejsca użytkowania środka 

trwałego) i dowodów MN (zmiana miejsca użytkowania wyposażenia); 

8) uczestniczenie w pracach komisji ds. majątku oraz sporządzanie 

protokołów z przeprowadzonych kasacji i wystawianie dowodów LT  

i LN; 

9) spisywanie z ewidencji składników majątkowych w wyniku szkód 

niezawinionych w oparciu o decyzję kwestora i kanclerza; 

10) prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki majątkowej; 

11) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej 

odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek; 

12) podpisywanie kart obiegowych (weryfikacja rozliczenia się przez 

pracownika z posiadanego majątku w przypadku rozwiązania umowy 

o pracę).”; 

17) uchyla się § 57; 
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18) w § 58 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) prowadzenie, aktualizacja i weryfikacja baz danych gości zapraszanych 

na uroczystości SGH.”; 

19) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) sprawdzanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą 

działalnością, pod względem formalnorachunkowym; 

2) przygotowywanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą 

działalnością, do zatwierdzenia; 

3) przeliczanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą 

działalnością, wystawionych w walucie obcej na walutę krajową; 

4) nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów 

księgowych, związanych z bieżącą działalnością; 

5) dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą 

działalnością; 

6) ewidencjonowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą 

działalnością, przy użyciu systemu informatycznego; 

7) uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych  

i wynikowych; 

8) prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej rzeczowych 

składników majątku i wartości niematerialnych i prawnych; 

9) prowadzenie ewidencji wartościowej wyposażenia dla jednostek 

organizacyjnych Uczelni; 

10) wprowadzanie stawek amortyzacyjnych oraz naliczanie umorzeń  

i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 

11) sporządzanie dokumentów związanych z obrotem gotówkowym; 

12)  przygotowywanie przelewów w systemie bankowym i ich wysyłanie; 

13) nadzór nad kasami fiskalnymi; 

14) rozliczanie wypłaconych zaliczek; 

15) rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych; 

16) rozliczanie funduszy tworzonych przez Uczelnię; 

17) rozliczanie kosztów i przychodów w czasie; 

18) rozliczanie wyniku finansowego; 

19) rozliczanie podatków obciążających funkcjonowanie Uczelni; 



13 

20) naliczanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

21) prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie 

deklaracji podatkowych VAT; 

22) sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych; 

23) ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania; 

24) prowadzenie książki depozytów i niepodjętych wynagrodzeń; 

25) prowadzenie korespondencji z wierzycielami i dłużnikami w sprawie 

ustalenia zgodności sald w zakresie realizowanych w Dziale zadań 

oraz korespondencji dotyczącej zajęć komorniczych; 

26) przedsądowa windykacja należności w zakresie wierzytelności 

wynikających z realizowanych w Dziale zadań; 

27) przygotowanie dokumentacji w celu windykacji należności na drodze 

postępowania sądowego; 

28) przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych; 

29) sporządzanie sprawozdań okresowych; 

30) sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby władz Uczelni.”; 

20) w § 60 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) przygotowywanie przelewów w systemie bankowym i ich wysyłanie;”; 

21) uchyla się § 61; 

22) w § 65 w ust. 2: 

a) w pkt 1 uchyla się lit. e, 

b) uchyla się pkt 4, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) koordynowanie przygotowania rocznych sprawozdań Rektora  

z działalności SGH;”, 

d) uchyla się pkt 8, 

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) działania recepcyjne i asystenckie w zakresie obsługi władz 

rektorskich oraz kanclerza i jego zastępców;”, 

f) uchyla się pkt 18, 

g) uchyla się pkt 22, 

h) uchyla się pkt 24, 

i) uchyla się pkt 27, 

 



14 

j) pkt 31 otrzymuje brzmienie:  

„31) tworzenie i nadawanie kodów identyfikacyjnych w zakresie 

określonym szczegółowymi przepisami;”, 

k) pkt 32 otrzymuje brzmienie: 

„32) prowadzenie i aktualizacja składu komisji.”; 

23) w § 66 w ust. 2 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) obsługa procesu przygotowania Informatora SGH z ofertą programową  

i dydaktyczną na kolejny rok akademicki;”; 

24) w § 71 w ust. 2: 

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) obsługa prawna w sprawach windykacyjnych oraz prowadzenie 

windykacji sądowej;”, 

b) uchyla się pkt 12; 

25) w § 72: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dział Rekrutacji i Promocji jest jednostką odpowiedzialną za całokształt 

czynności związanych z przygotowaniem oraz obsługą procesu 

rekrutacji studentów na studia pierwszego i drugiego stopnia, 

wsparciem procesu rekrutacji na studia podyplomowe i doktoranckie we 

współpracy z władzami uczelni i kolegiami oraz promocją oferty 

dydaktycznej SGH.”, 

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przygotowanie i realizacja polityki promocyjnej Uczelni w kraju i za 

granicą: 

a) opracowanie założeń strategii promocyjnej Uczelni i technologii jej 

wdrażania, 

b) planowanie i realizacja działań informacyjnych oraz promocyjnych 

oferty studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, 

doktoranckich i MBA, 

c) prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem publikacji 

uczelnianych o charakterze promocyjnym lub informacyjnym, 

d) zlecanie opracowania i zamawianie wszystkich reklam Uczelni,  

a w szczególności reklam w mediach (prasie, radiu, telewizji, 

Internecie), reklam zewnętrznych (na plakatach, billboardach  
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i innych nośnikach) oraz reklam w informatorach edukacyjnych  

i innych publikacjach drukowanych, 

e) reprezentowanie SGH w organizacjach wspierających promocję 

szkół wyższych, 

f) opracowywanie bannerów, ulotek, zaproszeń certyfikatów i innych 

druków Uczelni, materiałów reklamowych (gadżetów) w celu 

realizowania zadań promocyjnych i informacyjnych, 

g) product and brand placement – zawieranie umów na 

udostępnianie pomieszczeń na realizację reklam, filmów, nagrań 

itp., 

h) redagowanie witryny internetowej SGH w zakresie informacji 

dotyczących oferty dydaktycznej i stron o charakterze 

promocyjnym, 

i) opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji social media  

i dostarczanie kontentu na potrzeby publikacji w serwisach: 

Facebook, Twitter i innych portalach społecznościowych, 

j) organizacja dni otwartych;”, 

c) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wsparcie procesu rekrutacji na studia podyplomowe i doktoranckie;”; 

26) po § 78 dodaje się § 78a w brzmieniu: 

„§ 78a 

Dział Zakupów 

1. Dział Zakupów jest jednostką odpowiedzialną za kompleksową realizację 

procesu zakupowego, zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybuowanie 

wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych 

jednostek organizacyjnych Uczelni oraz prowadzenie i koordynację 

podejmowanych w SGH postępowań w zakresie udzielania zamówień na 

dostawy, usługi i roboty budowlane. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) bieżące informowanie jednostek organizacyjnych Uczelni  

o obowiązujących przepisach prawnych oraz wewnętrznych 

uregulowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych; 
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2) sporządzenie planu zamówień publicznych Uczelni na podstawie 

jednostkowych planów zamówień opracowanych przez jednostki 

organizacyjne; 

3) weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod 

względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia 

publicznego oraz wskazywanie jednostki realizującej zamówienie; 

4) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem 

składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania 

zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  

w tym: 

a) weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości 

szacunkowej zamówienia, ustalonej przez dział merytoryczny, 

b) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

innych dokumentów stanowiących podstawę do wszczęcia 

postępowania, 

c) zamieszczanie, przekazywanie i udostępnianie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

d) przeprowadzenie dialogu technicznego, w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub określenia warunków umowy; 

5) udział w pracach komisji przetargowych; 

6) obsługa administracyjna postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i ich uczestników; 

7) sporządzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

8) koordynowanie i wykonanie czynności związanych z zawarciem umowy 

z wykonawcą wyłonionym w jednym z trybów udzielania zamówień 

publicznych; 

9) archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz dokumentacji postępowania przez okres 

wskazany w ustawie, o ile umowy o finansowanie zamówienia nie 

wprowadzą wymogu dłuższego przechowywania tych dokumentów; 
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10) archiwizowanie dokumentacji niejawnej dotyczącej zamówień 

publicznych; 

11) sporządzenie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień 

Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych; 

12) sporządzanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych; 

13) sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń o postępowaniach 

publicznych oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom 

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

14) archiwizowanie kopii umów zawartych na podstawie postępowań 

prowadzonych przez Dział; 

15) zapewnienie zaopatrzenia jednostek organizacyjnych  

w materiały ciągłego zużycia (biurowe, spożywcze, eksploatacyjne  

i pozostałe wyposażenie np. meble), sprzęt komputerowy wraz  

z oprogramowaniem, materiały reklamowe wykorzystujące znak lub 

nazwę SGH w celach promocyjnych, w tym w szczególności: 

a) sporządzanie planów zakupów na podstawie zapotrzebowania 

zgłoszonego przez poszczególne jednostki oraz określanie 

kosztów planowanych zakupów, 

b) realizacja zapotrzebowań jednostek organizacyjnych na zakup 

wyposażania pomieszczeń dydaktycznych i biurowych, sprzętu 

komputerowego i audiowizualnego, aparatury, materiałów 

eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, biurowych i innych 

niezbędnych do realizacji działalności statutowej Uczelni, na 

podstawie zgłoszeń ze sklepu intranetowego SGH oraz wniosków 

złożonych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, 

c) realizowanie zleceń dotyczących napraw zakupionego sprzętu,  

w tym: 

 zgłaszanie wad sprzętu do serwisu, 

 wydawanie i odbiór sprzętu z serwisu zewnętrznego, 

d) sporządzanie dokumentów OT oraz dokumentów ulepszeń  

i znakowanie zakupionych środków trwałych etykietą z kodem 

kreskowym, w tym wystawianie dokumentu OT w uzgodnieniu  

z Działem Eksploatacji dla środków trwałych będących pierwszym 

wyposażeniem inwestycji, 
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e) sporządzanie zleceń dotyczących instalacji sprzętu  

i oprogramowania, 

f) tworzenie i aktualizacja drzewa kategorii zakupowych w SGH, 

g) budowanie relacji z klientami wewnętrznymi, 

h) budowanie relacji z kluczowymi dostawcami materiałów i usług, 

i) planowanie i zapewnienie realizacji przedsięwzięć zmierzających 

do rozwoju potencjału SGH w zakresie zakupów; 

16) zapewnienie jednostkom organizacyjnym SGH obsługi transportowej, 

w tym: 

a) przyjmowanie i zlecanie zgłoszeń dotyczących wyjazdów 

samochodem służbowym, 

b) organizowanie i koordynacja pracy osób prowadzących pojazdy 

służbowe, rozliczanie zużycia paliwa i kontrola zgodności  

z zapisami w karcie drogowej, 

c) prowadzenie ewidencji pojazdów samochodowych oraz spraw 

związanych z przeglądami, naprawami, rejestracją  

i ubezpieczeniem pojazdów samochodowych, 

d) kasacja i organizowanie sprzedaży środków transportu; 

17) prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym w szczególności: 

a) przyjmowanie dostawy, sprawdzanie zgodności i prawidłowości 

dostawy z zamówieniem i fakturą, prowadzenie spraw 

reklamacyjnych; 

b) sporządzanie dokumentów OT oraz dokumentów ulepszeń  

i znakowanie zakupionych środków trwałych etykietą z kodem 

kreskowym, 

c) odbiór dostarczanego sprzętu i materiałów, 

d) prowadzenie dokumentacji zakupów, 

e) wystawianie i archiwizowanie dokumentów potwierdzających 

obrót materiałowy (PZ, RW, WZ), 

f) wydawanie sprzętu i materiałów użytkownikom, 

g) prowadzenie magazynu centralnego zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami gospodarki materiałowej, 

h) przekazywanie sprzętu, aparatury do jednostek organizacyjnych 

za potwierdzeniem przyjęcia, 
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i) prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji zakupów i dostaw, 

pełnej dokumentacji wniosków, zamówień i kopii faktur, 

j) rozwożenie korespondencji oraz zamówionych materiałów  

z magazynu centralnego do poszczególnych obiektów Uczelni, 

k) obsługa magazynu mebli używanych i magazynu podręcznego 

jednostek, 

l) prowadzenie gospodarki magazynowej w ramach magazynu 

centralnego; 

18) prowadzenie czynności związanych z utylizacją przedmiotów 

pokasacyjnych (w tym odpadów wielkogabarytowych).”; 

27) uchyla się § 79; 

28) uchyla się § 80; 

29) w § 81 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) obsługa informacyjna, organizacyjna i administracyjna przebiegu studiów,  

w tym: 

a) obsługa studentów odbywająca się w wyznaczonych godzinach  

w ramach kontaktów bezpośrednich, telefonicznych oraz przez 

Internet, 

b) dokumentowanie przebiegu studiów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz we wskazanym systemie informatycznym, 

c) ewidencja zobowiązań finansowych studentów, wynikających  

z podpisanych umów, 

d) monitorowanie postępów w nauce studentów, 

e) weryfikacja list stypendialnych oraz sporządzanie list najlepszych 

studentów na kierunku i na studiach, 

f) inicjowanie refundacji stypendiów dla obcokrajowców – studentów 

studiów stacjonarnych, 

g) obsługa administracyjna wznowień, przeniesień, studiów 

równoległych, 

h) kontrola rozrachunków ze studentami oraz ewidencjonowanie opłat 

wnoszonych przez studentów, 

i)  wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń dotyczących przebiegu 

studiów, 
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j)  ogłaszanie harmonogramu zajęć, harmonogramów sesji 

egzaminacyjnych oraz innych komunikatów o wydarzeniach lub 

okolicznościach, związanych z realizacją dydaktyki, 

k) organizowanie egzaminów 

komisyjnych, 

l)  obsługa dyżurów dziekańskich;”; 

30) uchyla się § 84; 

31) w § 88 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nadzór nad prowadzeniem sekretariatów jednostek organizacyjnych 

kolegium;”; 

32) załącznik do Regulaminu organizacyjnego SGH otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


