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SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
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ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 27 marca 2014 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 oraz uchwały nr 189 Senatu SGH z dnia
19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie
organizacyjnym SGH, zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie organizacyjnym SGH, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 61
z

dnia

23

października

2013

r.

w

sprawie

wprowadzenia

Regulaminu

organizacyjnego SGH, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W ramach działu lub biura mogą być
tworzone komórki organizacyjne a w szczególności sekcje, zespoły oraz
samodzielne stanowiska pracy.”;
2) w § 4 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Decyzję w sprawie utworzenia
komórki organizacyjnej podejmuje Rektor. Z wnioskiem o utworzenie komórki
organizacyjnej kierownik jednostki administracji występuje do kanclerza, który
opiniuje wniosek i przekazuje go Rektorowi.”;
3) § 12 ust. 3 pkt 31 otrzymuje brzmienie: „31) udzielanie pracownikom jednostki
urlopów w sposób skoordynowany, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie
jednostki;”;
4) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przed podpisaniem dokumentu, na
podstawie którego zaciągane jest zobowiązanie, pełnomocnik ma obowiązek
uzyskać parafę pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za treść
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podpisywanego dokumentu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6.
Pracownik odpowiedzialny merytorycznie składa parafę lub odmawia jej
złożenia, kierując się zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania
środkami SGH, z należytą starannością oceniając każdy przypadek.
Pracownik odpowiedzialny merytorycznie nie jest związany poleceniem
służbowym w zakresie obowiązku złożenia lub odmowy złożenia parafy.”;
5) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Brak parafy osoby odpowiedzialnej
merytorycznie na dokumencie, na podstawie którego zaciągane jest
zobowiązanie, oznacza całkowitą i wyłączną odpowiedzialność pełnomocnika
za zaciągane zobowiązanie. W przypadku odmowy złożenia parafy przez
pracownika, o którym mowa w ust. 2, pracownik ten informuje niezwłocznie
o tym fakcie właściwego kierownika pionu.”;
6) § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Powyższe zasady nie wyłączają
obowiązku uzyskania uprzedniej parafy radcy prawnego i kontrasygnaty
kwestora, zgodnie z § 28 oraz § 29 Regulaminu.”;
7) § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Za realizację zaciągniętego zobowiązania
odpowiedzialna jest osoba zaciągająca zobowiązanie, a w przypadku
zobowiązań zaciąganych przez Rektora, prorektorów lub kanclerza –
kierownik jednostki, który parafował lub podpisał jako pełnomocnik dokument,
na podstawie którego zaciągnięte zostało zobowiązanie.”;
8) w § 27 ust. 2 wyraz „pieczęci” zastępuje się wyrazem „pieczątce”;
9) § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoba działająca z upoważnienia osoby
właściwej podpisuje dokument w następujący sposób (stanowisko lub funkcja
oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej może być w formie odcisku
pieczątki):
z up. [oznaczenie funkcji osoby właściwej, np.: kanclerza SGH],
podpis osoby upoważnionej
[stanowisko lub funkcja osoby upoważnionej]
(imię i nazwisko osoby upoważnionej).”;
10) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Osoba działająca w zastępstwie osoby
właściwej podpisuje dokument w następujący sposób (stanowisko lub funkcja
oraz imię i nazwisko osoby zastępowanej może być w formie odcisku
pieczątki):
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wz. [oznaczenie funkcji osoby zastępowanej, np.: kanclerza SGH],
podpis osoby zastępującej
[stanowisko lub funkcja osoby zastępującej]
(imię i nazwisko osoby zastępującej).”;
11) w § 28 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustęp
2 w brzmieniu: „2. W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oceny
stopnia ich skomplikowania oraz konieczności konsultacji z Działem Radców
Prawnych dokonuje kierownik jednostki.”.
§2
Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego SGH stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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