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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.162.2020 

DECYZJA REKTORA 

NR 127 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw grantów międzykolegialnych 

Na podstawie § 62 ust. 2 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 

Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z § 1 ust. 8 zarządzenia 

Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie międzykolegialnych grantów 

rektorskich dla nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  

z późn. zm., postanawia się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Komisję Rektorską do spraw grantów międzykolegialnych, zwaną dalej 

„Komisją”, w składzie: 

1) dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – przewodnicząca; 

2) prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska; 

3) dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH; 

4) dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH; 

5) dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH; 

6) dr Mariusz Strojny; 

7) dr Irmina Cisek-Cicirko – sekretarz. 

§ 2 

Zakres zadań Komisji określa zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.  

w sprawie międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z późn. zm. 
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§ 3 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje, w terminach ustalonych zgodnie z zarządzeniem,  

o którym mowa w § 2, określa porządek obrad oraz kieruje ich przebiegiem jej 

przewodniczący. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania o których mowa w ust. 1, 

wykonuje wyznaczony przez niego członek Komisji. 

3. Komisja może wezwać wnioskodawcę w sprawie podlegającej jej właściwości, do 

udzielenia wyjaśnień odnośnie do danego wniosku. 

4. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy jej składu, przy czym w przypadku równej liczby głosów 

decydujący głos należy do jej przewodniczącego, lub osoby o której mowa w ust. 2. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół przechowywany jest przez 

sekretarza Komisji. 

§ 4 

Komisja działa do dnia 31 sierpnia 2024 r. 

§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         REKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


