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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.277.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 66 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia uprawnień wynikających ze statusu profesora emerytowanego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

 

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

 

§ 1 

Zarządzenie określa uprawnienia wynikające z przyznania statusu profesora 

emerytowanego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „SGH”. 

§ 2 

1. Profesor emerytowany SGH może otrzymać elektroniczną legitymację 

emerytowanego pracownika, na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora  

nr 10 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji 

współpracownika SGH emerytowanym pracownikom i współpracownikom Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie oraz określenia jej wzoru. 

2. Profesorowi emerytowanemu SGH, poza uprawnieniem, o którym mowa w ust. 1, 

przysługują również: 

1) prawo afiliowania do SGH: 

a) publikacji naukowych, 

b) udziału w konferencjach i innych wydarzeniach naukowych,  

c) wystąpień publicznych,  

d) wystąpień medialnych,  

e) artykułów w prasie; 

2) dostęp do zbiorów bibliotecznych na prawach pracownika SGH zgodnie  

z Regulaminem Biblioteki SGH;  
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3) w zakresie zasobów IT: 

a) adres i dostęp do elektronicznej poczty służbowej w domenie SGH, 

b) login i hasło umożliwiające dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie 

SGH oraz logowanie w domenie SGH do komputerów udostępnionych 

na terenie Uczelni; 

4) uczestniczenie w prowadzonych badaniach i projektach naukowych; 

5) udział w posiedzeniach organów kolegialnych lub komisji – na zaproszenie  

lub za zgodą przewodniczącego; 

6) udział w kształceniu: 

a) studentów – za zgodą Rektora, 

b) doktorantów – za zgodą dziekana kolegium, 

c) słuchaczy studiów podyplomowych; 

7) uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych itp. organizowanych 

przez SGH. 

§ 3 

W relacjach z podmiotami spoza SGH, profesor emerytowany SGH może wskazywać 

jego związek z SGH zgodnie z następującym schematem (dla przykładu Jan 

Kowalski): 

1) prof. dr hab. Jan Kowalski, prof. em. SGH – w przypadku profesora; 

2) dr hab. Jan Kowalski, prof. em. SGH – w przypadku profesora Uczelni. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

dr. hab. Marek Rocki, prof. SGH 

 


