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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.194.2017 

 

ZARZĄDZENIE NR 33 
z dnia 19 lipca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego SGH 

 

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 5 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie organizacyjnym SGH, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora 

nr 61 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego SGH, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 5: 

a) w ust. 3 uchyla się pkt 11, 

b) w ust. 4 uchyla się pkt 2, 

c) w ust. 8 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) Dział Obsługi Studentów;”; 

2) w § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) przygotowywanie i publikowanie wewnętrznych aktów prawnych takich 

jak: uchwały Senatu SGH, decyzje, zarządzenia, obwieszczenia oraz 

pisma okólne Rektora i kanclerza, w tym: 

a) opracowywanie otrzymanych projektów pod względem redakcyjnym 

i legislacyjnym, 

b) ogłaszanie na stronie internetowej Uczelni w Bibliotece Aktów 

Prawnych i w Biuletynie Informacji Publicznej wydanych 

wewnętrznych aktów prawnych, 
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c) aktualizowanie danych dotyczących aktów prawnych 

zamieszczonych w Bibliotece Aktów Prawnych, 

d) prowadzenie zbioru oryginałów aktów prawnych oraz uzyskanych 

do nich uzgodnień, 

e) przygotowywanie i ogłaszanie tekstów jednolitych aktów prawnych, 

f) pomoc jednostkom organizacyjnym przy wyszukiwaniu aktów 

prawnych i innych dokumentów wewnętrznych obowiązujących  

w SGH oraz udostępnianie ich; 

2) przygotowanie organizacyjno-techniczne obrad Senatu SGH, w tym: 

a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów będących 

przedmiotem obrad Senatu SGH, 

b) przygotowywanie projektu porządku obrad Senatu SGH, 

c) przygotowywanie i przekazywanie materiałów osobom 

uczestniczącym w posiedzeniach Senatu SGH, 

d) przygotowywanie sali Senatu do obrad w zakresie zapewnienia 

miejsc uczestnikom posiedzeń, sprzętu i materiałów, we współpracy 

z właściwymi jednostkami administracji, 

e) rejestrowanie przebiegu obrad Senatu SGH i wykonywanie innych 

prac pomocniczych w jego trakcie we współpracy z właściwymi 

jednostkami administracji, 

f) kompletowanie, opracowywanie i prowadzenie zbioru dokumentów 

stanowiących przedmiot obrad Senatu SGH oraz sporządzanie 

wyciągów z tych dokumentów, 

g) sporządzanie, we współpracy z sekretarzem Senatu SGH, 

protokołów posiedzeń Senatu SGH; 

3) utrzymywanie we właściwym stanie strojów ceremonialnych  

i udostępnianie ich członkom Senatu SGH; 

4) organizowanie i szkolenie pocztu sztandarowego SGH oraz 

zapewnienie strojów i akcesoriów ceremonialnych; 

5) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez 

Rektora; 

6) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym tłumaczeń 

wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych; 

7) prowadzenie i aktualizacja składu komisji; 
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8) tworzenie i nadawanie kodów identyfikacyjnych w zakresie określonym 

szczegółowymi przepisami; 

9) koordynowanie uzgadniania stanowiska władz Uczelni w odniesieniu do 

zewnętrznych aktów prawnych przekazanych do konsultacji we 

współpracy z właściwymi jednostkami; 

10) współudział w organizacji narad, spotkań i konferencji zwoływanych 

przez Rektora; 

11) współuczestniczenie w prowadzeniu i załatwianiu spraw powstałych na 

płaszczyźnie kontaktów Rektora z organami władz Uczelni oraz 

instytucjami naukowymi i społecznymi; 

12) koordynowanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych 

przez Rektora i prorektorów; 

13) koordynacja i organizacja uroczystości uczelnianych wynikających  

z kalendarza wydarzeń roku akademickiego; 

14) zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Rektora  

i prorektorów, a w szczególności: 

a) prowadzenie czynności kancelaryjnych: 

− przyjmowanie przesyłek z Kancelarii Głównej i merytoryczny 

podział korespondencji dla Rektora i prorektorów, 

− rejestrowanie i przekazywanie korespondencji Rektorowi  

i prorektorom do dekretacji, 

− rejestrowanie i przekazywanie przesyłek do wysłania do 

Kancelarii Głównej, 

− przyjmowanie imiennych przesyłek kurierskich; 

b) prowadzenie spraw bezpośrednio związanych z pracą Rektora  

i prorektorów, a w szczególności: 

− redagowanie pism w powierzonym zakresie, odpowiedzi na 

korespondencję przychodzącą, 

− przygotowywanie materiałów, prezentacji, 

− przygotowywanie i kontrola terminarza spotkań, 

− obsługa organizacyjna spotkań, 
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− formalna kontrola dokumentów związanych z przebiegiem 

studiów, jak np. dyplomów i indeksów przedkładanych do 

podpisu Rektorowi, 

− udzielanie odpowiedzi na wpływające zaproszenia i inną 

pocztę okolicznościową w imieniu Rektora i prorektorów, 

− przygotowywanie i rozliczanie spotkań oraz wizyt krajowych  

i zagranicznych Rektora i prorektorów, 

− przygotowywanie i organizowanie wyjazdów służbowych 

krajowych i zagranicznych Rektora i prorektorów  

w powierzonym zakresie, 

− przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym  

i poszczególnym pracownikom w imieniu Rektora lub 

prorektorów; 

15) działania recepcyjne i asystenckie w zakresie obsługi władz 

rektorskich; 

16) realizacja bezpośrednio udzielonych przez Rektora uprawnień  

w zakresie prowadzenia korespondencji i kontaktów ze wszystkimi 

jednostkami Uczelni; 

17) obsługa sekretarska spotkań służbowych Rektora i prorektorów; 

18) organizacja pobytu gości Rektora i prorektorów na terenie SGH; 

19) gromadzenie informacji i materiałów z konferencji i kolegiów rektorów 

wyższych uczelni; 

20) organizacja pracy kierowców Rektora i prorektorów; 

21) dbałość o insygnia i stroje akademickie władz rektorskich; 

22) prowadzenie Centralnego Rejestru Pełnomocnictw i Upoważnień; 

23) prowadzenie zbiorów dokumentów spraw załatwianych; 

24) obsługa patronatów honorowych.”; 

3) uchyla się § 86a; 

4) załącznik do Regulaminu organizacyjnego SGH otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

               REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


