
1 

Uchwała nr 481 

Senatu SGH  

z dnia 29 czerwca 2016 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 obwieszczenia Rektora nr 1 z dnia  

23 marca 2016 r.) w następującym zakresie: 

 

1) w § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Kwestorowi, jako jednostki Kwestury, podlegają: 

1) Dział Finansowy; 

2) Dział Księgowości Finansowej; 

3) Dział Księgowości Projektowej; 

4) Dział Planowania i Analiz; 

5) Dział Płac. 

 

2)  w § 12 w ust. 3 pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„27) nadzór i kontrola nad prawidłowym przekazywaniem, wykorzystywaniem  

i zabezpieczeniem mienia powierzonego jednostce, w tym informowanie 

Działu Inwentaryzacji i Kontroli Majątku o fakcie zmiany miejsc użytkowania 

majątku ruchomego;”; 

 

3)  w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Biuro Programów MBA, w ramach prowadzonego procesu kształcenia, jest 

jednostką odpowiedzialną za organizację i prowadzenie w SGH studiów 

Master of Business Administration (MBA), w szczególności programów 

Canadian Executive MBA (CEMBA) oraz MBA-SGH, zgodnie  

z porozumieniami zawartymi z uniwersytetami partnerskimi oraz zasadami 

obowiązującymi w SGH.”; 
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4)  w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Centrum Nauki Języków Obcych, w ramach prowadzonego procesu 

kształcenia, jest jednostką odpowiedzialną za obsługę administracyjną 

nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów w sprawach 

związanych z nauką języków obcych.”; 

 

5)  § 49 otrzymuje brzmienie: 

„§ 49 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

1. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, w ramach prowadzonego procesu 

kształcenia, jest jednostką odpowiedzialną za obsługę studentów i pracowników 

SGH w sprawach związanych ze sportem i rekreacją. 

2. Do zadań Centrum w szczególności należy: 

1) obsługa studentów w zakresie spraw organizacyjnych związanych z zajęciami 

wychowania fizycznego; 

2) sporządzanie list studentów i wprowadzanie ich do systemu ALBS; 

3) sporządzanie harmonogramów zajęć i wprowadzanie ich do systemu CELKAT, 

harmonogramów sesji egzaminacyjnej oraz innych komunikatów  

o wydarzeniach lub okolicznościach, związanych z realizacją dydaktyki; 

4) promocja sportu i rekreacji wśród studentów i pracowników; 

5) obsługa nauczycieli akademickich zatrudnionych w CWFiS; 

6) konserwacja i magazynowanie sprzętu sportowego i turystycznego; 

7) organizacja obozów i imprez sportowych dla studentów i pracowników.”; 

 

6)  w § 51 w ust. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18)  przygotowywanie dokumentów koniecznych do okresowego wyboru 

wykonawców monitoringu przeciwpożarowego w budynkach B, C i M (DS2);”; 

 

7) w § 52 w ust. 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20-24 w brzmieniu: 

„20) prowadzenie aukcji elektronicznych w zakresie wyprzedaży używanego 

mienia ruchomego SGH; 

21) prowadzenie magazynu mebli używanych i magazynu podręcznego jednostek; 
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22) prowadzenie czynności związanych z utylizacją przedmiotów pokasacyjnych, 

w tym odpadów wielkogabarytowych; 

23) sporządzanie dokumentów OT inwestycji oraz dokumentów zwiększenia  

i ulepszeń inwestycji oraz nieruchomości; 

24) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw 

materiałów budowlanych, prowadzenia robót budowlanych oraz inwestycji.”; 

 

8) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu: 

„§ 52a 

Dział Finansowy 

1. Dział Finansowy jest jednostką odpowiedzialną za rejestrowanie faktur i innych 

dokumentów finansowych oraz organizowanie obsługi finansowej SGH. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) wprowadzanie faktur oraz innych dokumentów finansowych do systemów 

informatycznych SGH;  

2) przekazywanie faktur oraz innych dokumentów finansowych do jednostek 

organizacyjnych SGH do opisu, w tym do opisu merytorycznego, a także 

monitorowanie prawidłowości i terminowości ich obiegu; 

3) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym  

i przygotowywanie ich do zatwierdzenia, w tym ustalanie wartości w walutach 

obcych;  

4) rozliczanie podróży krajowych i zagranicznych; 

5) rozliczanie zaliczek; 

6) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej;   

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

 

9) w § 54 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) redagowanie oraz zlecanie publikacji (rozpowszechniania) w środkach 

masowego przekazu – w tym także w prasie – ogłoszeń, komunikatów, 

anonsów, nekrologów itp., na zlecenie jednostek organizacyjnych;”; 

 

10) w § 56 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) opiniowanie projektów systemów niskoprądowych wykonywanych przez Dział 

Eksploatacji;”; 
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11)  § 59 otrzymuje brzmienie: 

„§ 59 

Dział Księgowości Finansowej  

1. Dział Księgowości Finansowej jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie 

księgowości w ujęciu analitycznym i syntetycznym, wynikającym z zakładowego 

planu kont. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) ewidencja przychodów, weryfikacja zgodności z umowami, cennikami i innymi 

dokumentami wewnętrznymi; 

2) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych z wyłączeniem dowodów przesunięć 

wewnętrznych; 

3) wprowadzanie stawek amortyzacji oraz naliczanie umorzeń i amortyzacji; 

4) prowadzenie ewidencji kosztów z wyłączeniem kosztów projektów;  

5) dekretowanie dowodów księgowych i ich ewidencja;  

6) prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT) oraz 

sporządzanie deklaracji podatkowych; 

7) prowadzenie nadzoru nad kasami fiskalnymi; 

8) sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych; 

9) rozliczanie kosztów i ustalanie wyniku bilansowego; 

10)  rozliczanie funduszy;  

11)  uzgadnianie sald kont księgowych, analiza kont rozrachunkowych oraz 

potwierdzanie sald z kontrahentami i z bankami; 

12) przygotowywanie dokumentacji w celu windykacji należności na drodze 

postępowania sądowego; 

13) przygotowywanie danych do sprawozdania finansowego i sporządzanie 

sprawozdań okresowych; 

14) przygotowywanie danych finansowych do systemu POL-on; 

15) sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby władz Uczelni.”; 
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12)  § 60 otrzymuje brzmienie: 

„§ 60 

Dział Księgowości Projektowej 

1. Dział Księgowości Projektowej jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie 

księgowości oraz spraw związanych z rozliczeniami projektów w Uczelni. Dział 

Księgowości Projektowej we współpracy z Działem Obsługi Projektów, realizuje 

obsługę finansową projektów Uczelni. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) sprawdzanie budżetów projektów pod względem formalnorachunkowym; 

2) wprowadzenie budżetów projektów do systemu informatycznego; 

3) bieżąca kontrola nad realizacją budżetów projektów; 

4) monitorowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych; 

związanych z realizacją projektów; 

5) dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów i ich 

ewidencja; 

6) analiza i rozliczanie kosztów projektów według źródeł finansowania oraz 

rozliczanie kosztów pośrednich; 

7) rozliczanie przychodów w zakresie projektów; 

8) rozliczanie decyzji inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa; 

9) uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, 

służących do ewidencji projektów; 

10) przygotowywanie danych do sprawozdania finansowego i sporządzanie 

sprawozdań okresowych;  

11) sporządzanie raportów z finansowej realizacji projektów; 

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

 

13) w § 63 w ust. 2: 

a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  wspieranie i koordynowanie procesu przygotowywania wniosków  

o dofinansowanie: 

a) pomoc w uzupełnianiu części formalnej wniosku, 

b) występowanie do właściwych merytorycznie jednostek o sporządzenie 

dokumentów lub dostarczenie informacji, opinii i analiz niezbędnych do 

przygotowania projektu, 
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c) pomoc w zaplanowaniu budżetu projektu, weryfikowanie kwalifikowalności 

wydatków i zgodności wniosku z wymaganiami programowymi;”; 

b) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  wsparcie sporządzania wniosków o udzielenie zamówień publicznych  

i związanych z nimi umów,”; 

c) pkt 10-11 otrzymują brzmienie: 

„10)  zlecanie sporządzania określonych dokumentów projektowych niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektów innym jednostkom organizacyjnym SGH 

lub podmiotom zewnętrznym; 

11)  przygotowywanie, we współpracy z kierownikami projektów i Działem 

Księgowości Projektowej wniosków o płatność, sprawozdań i raportów  

z realizacji projektów;”; 

d) uchyla się pkt 12; 

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektów, o ile postanowienia 

umowy o dofinansowanie nie stanowią inaczej;”; 

 

14) w § 64 ust. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) prowadzenie punktu potwierdzania zaufanych profili ePUAP.”; 

 

15) w § 65 w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Organizacji i Legislacji jest jednostką odpowiedzialną za 

merytoryczno-administracyjną obsługę Senatu SGH, Rektora, prorektorów  

i kanclerza oraz techniczne wsparcie komisji rektorskich, uczelnianych  

i senackich.”; 

b) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym tłumaczeń przysięgłych;”. 

 

16) w § 66 w ust. 2: 

a) pkt 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3) przygotowywanie umów o dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz  

o przenoszenie praw autorskich zawieranych przez SGH z osobami 

prowadzącymi zajęcia dydaktyczne; 
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4) rozliczanie honorariów osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na 

podstawie umów, o których mowa w pkt 3;”; 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13)  kompleksowa obsługa praktyk zawodowych studentów i doktorantów,  

w tym spraw związanych z ubezpieczeniem studentów i doktorantów  

w czasie ich odbywania;”; 

c) po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 

„30) prowadzenie punktu potwierdzania zaufanych profili ePUAP.”; 

 

17) § 67 otrzymuje brzmienie: 

„§ 67 

Dział Planowania i Analiz 

1. Dział Planowania i Analiz jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie analityki 

finansowej, kontroli kosztów i kontroli zgodności operacji gospodarczych  

i finansowych z planem rzeczowo-finansowym oraz za proces tworzenia planu 

rzeczowo-finansowego Uczelni. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) przygotowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego Uczelni w oparciu  

o plany cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych; 

2) weryfikacja oraz zgłaszanie propozycji korekt planów cząstkowych 

poszczególnych jednostek organizacyjnych; 

3) kontrola kosztów związanych z bieżącą działalnością oraz odpisywanie  

i potwierdzanie środków w budżetach jednostek organizacyjnych Uczelni; 

4) sporządzanie raportów z realizacji planu dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Uczelni w zakresie działalności bieżącej; 

5) sporządzanie raportów i analiz na potrzeby władz Uczelni; 

6) administrowanie elektronicznym portalem sprawozdawczości GUS w ramach 

Uczelni; 

7) sporządzanie sprawozdań okresowych; 

8) przygotowywanie danych finansowych i wprowadzanie do systemu POL-on; 

9) ocena efektywności ekonomicznej planowanych zamierzeń organizacyjnych.”; 

 

18) w § 78a: 

a) w ust. 1: 



8 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybuowanie sprzętu, wyposażenia 

oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych 

jednostek organizacyjnych Uczelni;”; 

– po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) zapewnianie usług transportowych.”; 

b) w ust. 2: 

– w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalanie wartości 

szacunkowej zamówienia we współpracy z działem odpowiedzialnym 

za zamówienie pod względem merytorycznym,”, 

– w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) udostępnianie na stronie internetowej SGH treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia,”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz dokumentacji postępowania przez okres 

wskazany w ustawie, o ile treść umowy o finansowanie zamówienia nie 

zawiera wymagania w zakresie dłuższego przechowywania tej 

dokumentacji;”, 

– pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13)  sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji o tych 

postępowaniach odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych;”, 

– uchyla się pkt 14, 

– pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) realizacja procesu zakupowego, zaopatrzenie, magazynowanie  

i dystrybuowanie sprzętu, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych 

do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 

na podstawie wniosków ze sklepu intranetowego SGH oraz wniosków 

złożonych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów Workflow,  

w tym: 
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a) realizowanie zleceń dotyczących napraw zakupionego sprzętu lub 

wyposażenia w ramach gwarancji, w tym: 

 zgłaszanie wad sprzętu lub wyposażenia do serwisu, 

 wydawanie i odbiór sprzętu lub wyposażenia z serwisu 

zewnętrznego, 

b) sporządzanie zleceń dotyczących instalacji sprzętu i oprogramowania, 

c) tworzenie i aktualizacja drzewa kategorii zakupowych w Uczelni, 

d) budowanie relacji z klientami wewnętrznymi, 

e) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami; 

f) prowadzenie bazy danych kontrahentów, 

g) planowanie i zapewnienie realizacji przedsięwzięć zmierzających do 

rozwoju potencjału Uczelni w zakresie zakupów.”, 

– w pkt 16 część główna otrzymuje brzmienie: 

„16)  zapewnianie jednostkom organizacyjnym Uczelni usług 

transportowych, w tym:”, 

– w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  organizowanie i koordynacja pracy osób prowadzących pojazdy 

służbowe, rozliczanie zużycia paliwa i kontrola zgodności stanu 

faktycznego z zapisami w książce kontroli pracy sprzętu 

transportowego SGH,”, 

– pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym w szczególności: 

a) przyjmowanie dostawy, sprawdzanie zgodności i prawidłowości 

dostawy z zamówieniem i fakturą oraz prowadzenie spraw 

reklamacyjnych, 

b) prowadzenie sklepu intranetowego SGH, 

c) sporządzanie dokumentów OT (z wyłączeniem dokumentów 

dotyczących inwestycji) nowo zakupionych środków trwałych  

i znakowanie ich etykietą z kodem kreskowym,  

d) sporządzanie dokumentów zwiększenia i ulepszeń środków trwałych 

(z wyłączeniem dokumentów zwiększenia i ulepszeń inwestycji oraz 

nieruchomości), 

e) wystawianie i archiwizowanie dokumentów potwierdzających obrót 

materiałowy (PZ, RW), 
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f) wydawanie i dystrybuowanie sprzętu, wyposażenia oraz materiałów 

niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Uczelni, 

g) prowadzenie magazynu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

gospodarki materiałowej, 

h) prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji zakupów i dostaw, pełnej 

dokumentacji wniosków, zamówień i kopii faktur, 

i)  rozwożenie korespondencji oraz zamówionych materiałów  

z magazynu do poszczególnych obiektów Uczelni;”, 

– uchyla się pkt 18. 

 

19) w § 83 w ust 2: 

a) uchyla się pkt 2, 

b) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) elektronicznej – e-book, pliki PDF itp.,”, 

c) po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7)  prowadzenie sklepu internetowego z ofertą w zakresie wydawnictw SGH 

oraz gadżetów promocyjno-reklamowych SGH; 

8)  prowadzenie sklepu stacjonarnego z ofertą w zakresie wydawnictw SGH 

oraz gadżetów promocyjno-reklamowych SGH.”; 

 

20)  załącznik do Regulaminu organizacyjnego SGH otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


