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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.121.2021 

 

 

DECYZJA REKTORA 

   NR 38 

          z dnia 25 maja 2021 r.  
 

w sprawie powołania Zespołu, Grupy monitorującej oraz Komitetu sterującego do 

spraw wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie 

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), postanawia się, co następuje:  

§ 1 

Użyte w decyzji określenia oznaczają:  

1) Strategia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) – strategia na rzecz 

zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie, 

zgodna ze standardami Europejskiej Karty Naukowca, zwanej dalej „Kartą”,  

i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zwanego dalej 

„Kodeksem”;  

2) polityka OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) 

– polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach 

pracowników naukowych. 

§ 2 

Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

zwany dalej „Zespołem”, którego skład określa załącznik nr 1 do decyzji.  
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§ 3 

1. Zadaniem Zespołu jest wdrożenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 

zwanej dalej „SGH”, standardów Karty i Kodeksu oraz polityki OTM-R, zgodnie 

z wytycznymi Komisji Europejskiej.  

2. Do zakresu prac Zespołu wykonywanych w związku z realizacją zadania, 

 o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:  

a)  analizowanie wewnętrznych aktów prawnych SGH oraz procedur i praktyk 

stosowanych w SGH, celem określenia, w jakim wymiarze SGH realizuje 

zasady Karty i Kodeksu oraz polityki OTM-R;   

b) realizacja działań w zakresie dostosowania wewnętrznych aktów prawnych 

SGH do wymagań Karty i Kodeksu oraz polityki OTM-R w oparciu o przyjęty 

harmonogram działań.  

3. Zobowiązuje się pracowników SGH do współpracy z Zespołem w celu 

umożliwienia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.  

 § 4 

Powołuje się Grupę monitorującą ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

zwaną dalej „Grupa monitorującą”, której skład określa załącznik nr 2 do decyzji.  

§ 5 

Zadaniem Grupy monitorującej jest weryfikacja wykonania zadań realizowanych przez 

Zespół, a w szczególności:  

1) systematyczny przegląd, ze względu na założone cele, przyjęte terminy oraz 

zgodność z zasadami Karty, Kodeksu oraz polityki OTM-R, wdrażanych 

wewnętrznych aktów prawnych SGH oraz procedur i praktyk stosowanych  

w SGH;  

2) analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na proces wdrożenia zasad Karty  

i Kodeksu oraz polityki OTM-R;  

3) formułowanie uwag i zaleceń dotyczących wdrażania zasad Karty, Kodeksu oraz 

polityki OTM-R. 

 

§ 6 

Powołuje się Komitet sterujący ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, 

zwany dalej „Komitetem sterującym”, którego skład określa załącznik nr 3 do decyzji. 

      § 7 

Komitet sterujący sprawuje nadzór nad realizacją decyzji.  
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§ 8 

Zespół, Grupa monitorująca i Komitet sterujący działają do dnia 31 sierpnia 2024 r.                   

                                                           § 9 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

  dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

               /podpisano kwalifikowanym 

                                      podpisem elektronicznym/ 

 

 


