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Załącznik do zarządzenia Rektora  

nr 26 z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

INSTYTUTU PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI  

IM. MARKA DIETRICHA  

 

 § 1 

1. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, zwany dalej 

Instytutem, jest pozakolegialną jednostką organizacyjną Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, wykonującą zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe, 

w szczególności prowadzącą badania nad wpływem rozwoju współczesnej 

cywilizacji w zakresie edukacji. 

2. Instytut jako pozakolegialna jednostka organizacyjna SGH kontynuuje działalność 

i tradycje Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji powstałego na podstawie 

porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 1996 r. przez Politechnikę 

Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, 

Akademię Medyczną i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz aneksu do 

tego porozumienia z dnia 7 czerwca 2004 r. 

3. Instytut działa na rzecz środowiska akademickiego Warszawy, a w szczególności 

Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego a także innych instytucji akademickich 

 i naukowych, krajowych i zagranicznych. 

4. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 80. 

 

 § 2 

1. Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej 

cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt 

społeczeństwa a w szczególności społeczności akademickiej, podejmuje działania 

zmierzające do uniwersalizacji świadomości społecznej, działa na rzecz rozwoju  

i integracji środowiska akademickiego w szczególności uczelni wymienionych  

w § 1 ust. 3. 
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2. Instytut wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) organizowanie krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów dotyczących 

problemów współczesnej cywilizacji, w szczególności z zakresu edukacji; 

2) opracowywanie studiów, analiz i raportów dotyczących problemów 

współczesnej cywilizacji, w szczególności z zakresu edukacji oraz 

udostępnianie i rozpowszechnianie ich wyników; 

3) organizowanie szkoleń dotyczących spraw akademickich; 

4) opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów szkół 

wyższych, w szczególności uczelni wymienionych w § 1 ust. 3. 

3. Instytut współpracuje z innymi uczelniami, organizacjami i instytucjami krajowymi  

i zagranicznymi. 

  

§ 3 

1. Instytutem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor SGH we współdziałaniu  

z Kolegium Rektorów, o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia w sprawie 

przekształcenia Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha 

zawartego dnia 25 lutego 2015 r. pomiędzy Politechniką Warszawską, 

Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Szkołą Główną Gospodarstwa 

Wiejskiego, zwanym dalej Kolegium Rektorów. W przypadku niecierpiącym zwłoki 

Rektor SGH może odwołać dyrektora Instytutu samodzielnie. 

3. Dyrektor kieruje działalnością Instytutu, a w szczególności: 

1) reprezentuje Instytut na zewnątrz; 

2) zarządza mieniem Instytutu i dysponuje środkami finansowymi Instytutu; 

3) określa strukturę organizacyjną Instytutu; 

4) przygotowuje plany i programy działalności oraz plany finansowe Instytutu; 

5) zapewnia warunki do prawidłowej realizacji zadań Instytutu i dba o wysoki 

poziom prac prowadzonych w Instytucie; 

6) ustala zakresy obowiązków pracowników Instytutu oraz podejmuje decyzje w 

sprawach ich zatrudniania, awansowania, nagradzania i karania; 
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7) udziela pracownikom Instytutu płatnych i bezpłatnych urlopów oraz kieruje lub 

wyraża zgodę na ich kierowanie za granicę w celach naukowych  

i zawodowych; 

8) wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz aktami wewnętrznymi SGH; 

9) podejmuje decyzje we wszystkich bieżących sprawach Instytutu, 

niezastrzeżonych do kompetencji organów SGH. 

4. Dyrektor Instytutu dokonuje czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków 

Instytutu zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Rektora. 

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu. 

6. Na wniosek dyrektora Instytutu Rektor powołuje i odwołuje jego zastępców w 

liczbie nie większej niż dwóch. Dyrektor Instytutu określa zakres zadań 

zastępców. 

 § 4 

1. Ciałem doradczym dyrektora Instytutu jest Kolegium Rektorów. 

2. Do kompetencji Kolegium Rektorów należy w szczególności: 

1) określanie kierunków działalności Instytutu; 

2) współdziałanie z Rektorem SGH przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektora 

Instytutu; 

3) opiniowanie sprawozdań dyrektora z działalności Instytutu. 

 

 

 


