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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.257.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 60 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 12 stycznia 2018 r.  

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R  

i Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W składzie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, zwanego 

dalej Zespołem, ustalonym w § 2 zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 12 stycznia 2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R i Komitetu 

sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, zwanym zalej 

zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 

1) odwołuje się mgr Aleksandrę Turżańską, a funkcję sekretarza powierza się  

mgr Edycie Brodowicz; 

2) w grupie członków Zespołu, będących przedstawicielami Kolegium Analiz 

Ekonomicznych odwołuje się dr hab. Joannę Plebaniak, prof. SGH, a w jej miejsce 

powołuje się dr. hab. Jacka Kotłowskiego, prof. SGH – pracownika Kolegium; 

3) w grupie członków Zespołu, będących przedstawicielami administracji SGH: 

a) odwołuje się: 

− mgr Elżbietę Fonberg-Stokłuską, 

− mgr. Jacka Malesę, 
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− mgr. Piotra Piwowarczyka, 

− inż. Bartłomieja Świech, 

b) powołuje się: 

− mgr Katarzynę Kacperczyk – dyrektora Centrum Programów 

Międzynarodowych, 

− mgr Justynę Kozerę – dyrektora Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, 

− mgr Dorotę Popowską – dyrektora Centrum Otwartej Edukacji, 

− mgr Ewelinę Krasucką – p.o. kierownika Zespołu Wsparcia Rozwiązań 

Informatycznych w Centrum Technologii Informatycznych, 

− mgr Monikę Sobieską – p.o. kierownika Oficyny Wydawniczej SGH, 

− Monikę Afrykańską – pracownika Działu Spraw Pracowniczych. 

§ 2 

W składzie Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

ustalonym w § 4 zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany: 

1) odwołuje się dr. hab. Marcina Liberadzkiego, prof. SGH; 

2) powołuje się: 

a) mgr Annę Ulatowską i powierza funkcję zastępcy koordynatora ds. wdrożenia 

Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji 

(OTM-R), 

b) mgr. Jacka Malesę – kierownika Działu Audytu Wewnętrznego. 

§ 3 

Użyty w § 4 w pkt 4 wyraz „dyrektor” zastępuje się wyrazem „pracownik”. 

§ 4 

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


