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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.182.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 44 

z dnia 18 lipca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r. 

w sprawie zasad sporządzania i zawierania umów cywilnoprawnych 

oraz określenia wzorów niektórych umów 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sporządzania  

i zawierania umów cywilnoprawnych oraz określenia wzorów niektórych umów, 

zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Każdy projekt umowy, przed jej podpisaniem przez osobę upoważnioną, 

wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego SGH pod względem 

formalnoprawnym oraz kwestora pod względem finansowym,  

z zastrzeżeniem ust. 5; przedkładany do zaopiniowania projekt powinien 

wskazywać osobę odpowiedzialną za jego przygotowanie ze strony SGH. 

W zakresie zgodności umowy z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, radca prawny może skierować projekt umowy do zaopiniowania 

przez Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej KODO. 
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KODO, radca prawny i kwestor opiniują projekt za pośrednictwem systemu 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, zwanego dalej EZD, lub 

poprzez parafowanie dokumentu. Poprzez zaopiniowanie projektu umowy 

KODO potwierdza jej zgodność z przepisami RODO, radca prawny – jej 

zgodność z innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi, a kwestor – jej 

poprawność pod względem finansowym.”; 

2) w § 10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowy na naukowe prace badawcze zawierają osoby posiadające 

stosowne pełnomocnictwo Rektora w tym zakresie.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Tryb odbioru naukowych prac badawczych, finansowanych ze źródeł 

innych niż wymienione w ust. 5, realizowany jest zgodnie z zasadami 

określonymi w zawartej umowie o dofinansowanie. Postanowienia  

ust. 7-10 stosuje się w zakresie wynikającym z zawartych umów  

o finansowanie.”; 

3) w § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wykonanie zajęć dydaktycznych na studiach, o których mowa w ust. 1-3,  

w określonej liczbie godzin w danym miesiącu potwierdza na rachunku 

dziekan właściwego studium albo kierownik danej formy kształcenia.  

W treści umowy do odbioru przedmiotu zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 

może zostać upoważniony prodziekan właściwego studium; w odniesieniu 

do pozostałych form kształcenia stosuje się postanowienia § 3 ust. 3. Na 

ostatnim rachunku związanym z realizacją umowy jednostka właściwa ds. 

rozliczeń dydaktycznych potwierdza zakończenie realizacji umowy.”; 

4) w § 14 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Postanowienia zarządzenia dotyczące rachunków stosuje się odpowiednio 

do faktur VAT wystawianych przez podmioty realizujące przedmiot umowy 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.”; 

5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia; 

6) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 

do niniejszego zarządzenia; 
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7) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 

do niniejszego zarządzenia; 

8) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 

do niniejszego zarządzenia; 

9) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 

do niniejszego zarządzenia; 

10) załącznik nr 7a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

nr 6 do niniejszego zarządzenia; 

11) załącznik nr 7b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

nr 7 do niniejszego zarządzenia; 

12) załącznik nr 7c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

nr 8 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

             wz. REKTORA 

 

            PROREKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 


