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ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 10 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Rektora nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 56 ust. 1 statutu SGH
zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Rektora nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów
związanych

z

prowadzeniem

naukowych

prac

badawczych,

zwanym

dalej

zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:
1) uŜyte w zarządzeniu i załącznikach do niego, w róŜnej liczbie i przypadku, wyrazy
„prorektor ds. nauki” zastępuje się uŜytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami „właściwy prorektor”;
2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Naukowe

prace

badawcze

prowadzone

w

Szkole

Głównej

Handlowej

w Warszawie finansowane są ze środków własnych Uczelni, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz z innych źródeł zewnętrznych.”;
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Naukowe prace badawcze finansowane z działalności statutowej, w tym z dotacji
podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji celowej na
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, słuŜących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów

1

doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, wymagają
recenzji i komisyjnego odbioru.”;
4) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Tryb odbioru naukowych prac badawczych, finansowanych ze źródeł innych niŜ
wymienione w ust. 1, realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w zawartej
umowie o dofinansowanie.”;
5) w załączniku nr 1 do zarządzenia przypis 3 otrzymuje brzmienie:
„Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu”;
6) w załączniku nr 2 do zarządzenia przypis 3 otrzymuje brzmienie:
„Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu”.
§2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma takŜe zastosowanie
do umów juŜ zawartych, a przed tym dniem niezrealizowanych.
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