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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.194.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 50 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 53 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie  

wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności SGH 

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

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 53 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów 

pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności SGH, z późn. zm., zwanym dalej 

zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku uzyskania salda dodatniego wskaźnik kosztów pośrednich 

ogólnouczelnianych jest podwyższany do wysokości dostępnych środków, 

jednak nie może on przekroczyć wskaźników określonych w tabeli kosztów 

pośrednich, o której mowa w ust. 1.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1: 

− uchyla się pkt 4-6, 

− w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem, 

− dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) kosztorys zadania badawczego, stanowiący załącznik nr 12 do 

zarządzenia.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wzory dokumentów określonych w ust. 1 stanowią jednocześnie wzory 

rozliczeń.”; 
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3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

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

niniejszego zarządzenia; 

5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego zarządzenia; 

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

niniejszego zarządzenia; 

7) uchyla się załącznik nr 5 do zarządzenia; 

8) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia; 

9) uchyla się załącznik nr 7 do zarządzenia; 

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

do niniejszego zarządzenia; 

11) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 

do niniejszego zarządzenia; 

12) dodaje się załącznik nr 12 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku 

nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

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


