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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.191.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 48 

z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie 

działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie Zasad podziału, 

wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) użyte w zarządzeniu i załączniku do niego, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy „prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą” zastępuje się, użytymi  

w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami „prorektor właściwy 

ds. nauki”; 

2) w Zasadach podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie 

działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanych dalej 

Zasadami, stanowiących załącznik do zarządzenia: 

a) w § 2 w ust. 1 w pkt 1: 

− lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-

technicznej, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 

naukowych i inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w celu 

wykonywania badań naukowych lub w celu wykonywania prac 



2 

pomocniczych w badaniach naukowych na podstawie umowy  

o pracę i uwzględnionych przy określaniu liczby N pracowników 

kolegium, zwanej dalej liczbą N, o której mowa w § 13 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określonego 

w § 9 pkt 4,”, 

− w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem, 

− dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych  

i prac rozwojowych, polegających na analizie potrzeb rynku, stanu 

techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz 

opracowaniu projektów komercjalizacji – w wysokości 2% środków 

finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.”, 

b) w § 3: 

− w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzonych przez pracowników kolegium uwzględnianych przy 

określaniu liczby N, którzy spełniają warunki określone w art. 2 pkt 19 

ustawy, o której mowa w § 9 ust. 1, zwanych dalej młodymi 

naukowcami;”, 

− dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6) Z kierownikiem zadania badawczego finansowanego ze środków 

dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 

podpisywane jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

do Zasad. Porozumienia podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze 

Umów, której dokonują biura kolegiów.”, 

c) w § 4: 

− po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) w terminie 14 dni roboczych od daty wydania decyzji o podziale 

dotacji dziekan przekazuje do Działu Nauki plan zadaniowo-

finansowy na dany rok, wraz z listą osób wchodzących w skład 

zespołów badawczych; 
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 3b) w przypadku wprowadzenia zmian w planie, o którym mowa w pkt 

3a, dziekan niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Dział Nauki;”, 

− pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zadania badawcze powinny być zrealizowane do końca roku 

budżetowego, w którym zostały przyznane środki; w uzasadnionych 

przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu 

realizacji zadania badawczego na rok następny; w terminie do  

31 stycznia roku następnego po otrzymaniu dotacji dziekan 

przekazuje do kwestora i Działu Nauki informację o zadaniach 

badawczych, które będą kontynuowane w roku następnym;”, 

− pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w przypadku wyrażenia zgody przez dziekana na przedłużenie 

terminu realizacji zadania badawczego na rok następny, dysponenci 

środków mogą składać wnioski na zamawiane usługi  

i zakupy w systemie Workflow do 30 czerwca roku następnego po 

otrzymaniu dotacji; środki które nie zostaną zarezerwowane w tym 

terminie zwiększają rezerwę dziekana, z zastrzeżeniem pkt 10;”, 

− pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w terminie do 15 czerwca roku następnego po otrzymaniu dotacji 

kwestor przekazuje dziekanom oraz prorektorowi właściwemu ds. 

nauki informację o stanie rezerw dziekanów;”, 

− pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) ostateczny termin dostarczenia faktur do Kwestury upływa  

31 października roku następnego po otrzymaniu dotacji;”, 

− pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w terminie do 1 października roku następnego po otrzymaniu dotacji 

kwestor przekazuje dziekanom oraz prorektorowi właściwemu  

ds. nauki informację o niewykorzystanych środkach;”, 

− po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w terminie do 15 stycznia roku następnego po otrzymaniu dotacji 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii przekazuje 

do Działu Nauki zaakceptowane przez Rektora sprawozdanie  
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z podjętych działań związanych z komercjalizacją wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych;”, 

d) w § 9: 

− pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami 

nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 

poz. 2154);”, 

− pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji  

i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału 

badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz 

zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443, z późn. 

zm.);”, 

− po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie 

specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia 

badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, 

zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej 

Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji 

jednostek naukowych (Dz. U. poz. 1462);”; 

3) w załączniku nr 1 do Zasad w ust. 1: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) rozwój kadry naukowej, w tym szkolenia pracowników bezpośrednio 

związanych z realizacją prac badawczych;”, 

b) w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) koszty organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych (w tym 

koszty wynagrodzeń i pobytu wykładowców zewnętrznych, koszty 

materiałów konferencyjnych i koszty promocji) organizowanych przez 
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SGH pod warunkiem, że liczba pracowników SGH biorących udział  

w konferencji nie przekracza 70% całkowitej liczby uczestników 

konferencji.”; 

4) dodaje się załącznik nr 3 do Zasad w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


