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1. Witamy Państwa w akademickiej społeczności SGH! 

 

Słowo od Rektora 

 

Szanowni Państwo! 

 

Jest mi bardzo miło powitać Państwa w społeczności Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie. Dołączają Państwo do wspólnoty akademickiej o ponad stuletniej tradycji, 

hołdującej niezmiennie takim wartościom, jak sumienność, uczciwość i doskonałość 

naukowa, a jednocześnie podążającej za najnowszymi trendami w kształceniu  

i zarządzaniu.  

Uczelnia nasza jest nie tylko znaczącym ośrodkiem badawczym, ale także miejscem,  

w którym wykuwają się nowe idee dla gospodarki i życia społecznego. Z powodzeniem 

wprowadzamy je życie, współpracując z przedstawicielami biznesu, organizacji 

społecznych oraz administracji publicznej. Uniwersytet jest przestrzenią swobodnej 

dyskusji i wymiany myśli, dlatego dbamy o to, aby we wszystkich tych działaniach SGH 

była uczelnią niezależną, wrażliwą społecznie i zachowującą najwyższe standardy 

etyczne. 

Niniejszy informator został opracowany z myślą o tym, aby pomóc Państwu  

w organizacji pracy, niezależnie od tego, czy są Państwo nauczycielami akademickimi 

czy pracownikami administracyjnymi. Zebraliśmy tutaj informacje na temat spraw 

organizacyjnych, kadrowych i socjalnych, a także narzędzi informatycznych oraz 

bezpieczeństwa. 

 

Jestem przekonany, że praca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie będzie  

dla Państwa źródłem prawdziwej satysfakcji zawodowej.  

 

 

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor SGH kadencji 2020-2024  
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Informacje podstawowe 

 

2. Historia SGH  

przewodnik po SGH 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została założona w 1906 roku jako Prywatne 

Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. Jest najstarszą uczelnią ekonomiczną  

w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Wyższe Kursy Handlowe otrzymały 

osobowość prawną, a w 1924 r. prawa przysługujące szkołom akademickim. Powołany 

został Senat uczelni, który był właścicielem szkoły, a funkcję rektora objął Bolesław 

Miklaszewski. Miklaszewski, wzorując się na uczelniach zagranicznych, stworzył 

nowoczesne programy nauczania i skompletował kompetentną kadrę dydaktyczną. 

Rektor Miklaszewski na warszawskim Mokotowie zapoczątkował budowę kampusu 

uczelnianego, którego projekt przygotował znany architekt Jan Witkiewicz-Koszczyc.  

W okresie międzywojennym wybudowano pawilon doświadczalny (budynek A)  

od strony ulicy Rakowieckiej, pawilon biblioteczny od strony projektowanej ulicy 

Stefana Batorego oraz jeden blok mieszkalny w części wschodniej działki. Budynek  

od strony al. Niepodległości (budynek główny – G), wraz z kolejnymi blokami 

mieszkalnymi, powstał dopiero w pierwszej połowie lat 50. na podstawie częściowo 

zmienionego projektu J. Witkiewicza-Koszczyca. O wartości budynków uczelni  

dla kultury narodowej świadczy wpis kampusu SGH do rejestru zabytków województwa 

mazowieckiego, dokonany w 2008 r. 

Od 1933 r. uczelnia nosiła nazwę Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), 

podkreślającą jej centralną pozycję w polskim szkolnictwie ekonomicznym. Uczelnia 

jako bezwydziałowa, kształciła młodzież na ośmiu kierunkach studiów, miała prawo 

nadawania tytułu magistra oraz stopni doktora i doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych. Jej wykładowcami byli m.in. Ludwik Krzywicki, Jan Lewiński, Edward 

Lipiński, Feliks Młynarski, Stefan Starzyński, Stanisław Wojciechowski i Władysław 

Zawadzki.  

Do 1939 r. wydano ponad 1700 dyplomów ukończenia studiów i ponad 500 dyplomów 

magistra. Druga wojna światowa nie przerwała działalności SGH, która pod oficjalnym 

szyldem Miejskiej Szkoły Handlowej (średniej szkoły zawodowej), prowadziła zajęcia 

na poziomie akademickim. Jej kadra i studenci uczestniczyli w strukturach państwa 

podziemnego i wzięli udział w powstaniu warszawskim.  

Uczelnia wznowiła działalność już w lutym 1945 r. Początkowo, mimo szybko 

postępujących zmian ustrojowych, jej charakter nawiązywał do tradycji 

międzywojennych. Radykalne przekształcenia nastąpiły w 1949 r., kiedy decyzjami 

władz komunistycznych SGH upaństwowiono, zmieniono nazwę na Szkoła Główna 

Planowania i Statystyki (SGPiS) oraz dostosowano jej program nauczania i badawczy  
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do potrzeb gospodarki centralnie kierowanej. Nowa, wydziałowa struktura 

organizacyjna, odpowiadała wąskiemu, branżowemu kształceniu ekonomicznemu.  

Od drugiej połowy lat 50. dwudziestego wieku, rozpoczął się proces podnoszenia 

poziomu naukowego i dydaktycznego SGPiS. Szerzej sięgano do światowego dorobku w 

dziedzinie ekonomii, doceniano naukę języków obcych, rozwijano kontakty 

międzynarodowe i modernizowano dydaktykę. Absolwenci uczelni systematycznie 

zasilali struktury gospodarcze, naukowe, kulturalne i polityczne Polski oraz uczestniczyli 

w pracach organizacji i biznesu międzynarodowego.  

Przełom polityczny w Polsce w 1989 r. umożliwił przystąpienie do radykalnej reformy 

strukturalnej i programowej. Uczelnia w 1991 r. wróciła do jej historycznej nazwy  

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ale nie odrzuciła charakteru szerokoprofilowej 

wyższej uczelni ekonomicznej, odpowiadającej standardom światowym. W 1993 r. 

zmiany strukturalne spowodowały likwidację wydziałów, a instytuty i katedry SGH 

zgrupowano w kolegiach. Młodzieży stworzono możliwość studiowania na 

odpowiadających uczelniom zachodnim, następujących kierunkach: ekonomia, finanse  

i bankowość, gospodarka publiczna, metody ilościowe i systemy informacyjne, 

międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz zarządzanie i marketing. 

SGH zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych opublikowanym przez 

„Perspektywy” 8 czerwca 2016 r. Ranking Szkół Wyższych 2016, ogłoszony wiosną 

2015 r., kolejny raz potwierdził czołową rolę SGH nie tylko w szkolnictwie 

ekonomicznym, ale także w całym środowisku akademickim kraju. 30 czerwca 2016 r. 

„Rzeczpospolita” opublikowała pierwszą edycję nowego rankingu uczelni i wydziałów 

ekonomicznych, gdzie SGH zajęła również I miejsce w kategorii uczelni. Wysoka 

pozycja uczelni daje solidne podstawy do świętowania 110 rocznicy jej powstania. 

 

Prof. dr hab. Janusz Kaliński, SGH 
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3. Władze SGH 

 

Jak każda uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zarządzana jest zgodnie  

z regulacjami określonymi w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które z jednej 

strony respektuje regulacje równorzędne, np. przepisy prawa pracy, a z drugiej strony  

– pozostawia znaczną autonomię uczelni, która we własnym statucie i regulaminach 

określa zasady funkcjonowania swojej wspólnoty.  

W szczególności zgodnie z przyjętym w statucie trybem i terminarzem wyborów 

wybierane są władze akademickie – ogólnouczelniane i kolegialne, czyli organy 

kolegialne i jednoosobowe: Senat, Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani studiów, 

rady dyscyplin naukowych, dziekani i prodziekani kolegiów oraz Rada Uczelni. 

Informacje o tych osobach, organach kolegialnych i dokumentach można łatwo znaleźć 

na stronie internetowej naszej uczelni. Istnieje tam również Wirtualne Muzeum SGH, 

które prezentuje składy wszystkich władz uczelni, w tym składy senatów i nazwiska 

profesorów.  

Władze administracyjne kanclerz i jego zastępcy oraz kwestor nie pochodzą z wyboru  

– ich status regulują inne akty prawne o charakterze ogólnym. 

4. Statut SGH 

jak funkcjonuje SGH 

Statut SGH stanowi swego rodzaju konstytucję uczelni i zawiera misję oraz podstawowe 

zasady regulujące funkcjonowanie wspólnoty akademickiej. Przedstawia organizację 

działalności podstawowej SGH, wyjaśnia czym są organy uczelni i jej jednostki takie jak: 

kolegia, instytuty, katedry i zakłady. Statut reguluje prawo wyborcze SGH,  

w tym wybory Rektora, prorektorów i dziekanów, znajduje się na stronie 

www.sgh.waw.pl/statut. 

5. Regulamin organizacyjny oraz regulamin pracy w SGH 

podstawowe akty prawne SGH 

Regulamin organizacyjny SGH określa podstawowe zasady funkcjonowania 

administracji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się  

z regulaminem w celu zaznajomienia się z zasadami reprezentacji SGH, zaciągania 

zobowiązań, strukturą podległości oraz ramowymi zadaniami poszczególnych jednostek.  

Regulamin organizacyjny SGH znajduje się na stronie www.sgh.waw.pl/regulamin-

organizacyjny. 

Regulamin pracy w SGH, określający prawa i obowiązki pracodawcy, oraz Regulamin 

pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie znajduje się na stronie 

www.sgh.waw.pl/regulamin-pracy. 

Wszystkie inne akty prawne uczelni takie jak uchwały Senatu SGH oraz zarządzenia  

i decyzje Rektora znajdują się na stronie bip.sgh.waw.pl. 

http://www.sgh.waw.pl/statut
http://www.sgh.waw.pl/regulamin-organizacyjny
http://www.sgh.waw.pl/regulamin-organizacyjny
http://www.sgh.waw.pl/regulamin-pracy
http://bip.sgh.waw.pl/
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6. Pozostałe dokumenty dostępne dla pracowników 

zbiór dokumentów SGH 

Biblioteka aktów prawnych SGH jest to wykaz dokumentów i wewnętrznych aktów 

prawnych przydatnych do realizacji spraw uczelnianych, zgromadzonych w jednym 

miejscu i dostępnych po zalogowaniu na stronie www.sgh.waw.pl/bap 

7. Wydarzenia 

kalendarz SGH 

SGH zaprasza na konferencje, seminaria oraz wykłady prowadzone przez wybitnych 

ekonomistów i przedsiębiorców. Serdecznie zachęcamy do poszerzania wiedzy i rozwoju 

zainteresowań oferowanych przez SGH poza godzinami pracy. Szczegóły wydarzeń 

znajdują się na stronie www.sgh.waw.pl/wydarzenia. 

8. Książka adresowa 

skład osobowy jednostek SGH oraz dane teleadresowe pracowników 

Książka adresowa SGH ksiazka.sgh.waw.pl zawiera wyszukiwarkę danych 

kontaktowych pracowników uczelni wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi 

ich zatrudnienia. Jednocześnie odzwierciedla strukturę organizacyjną Szkoły, 

przedstawia aktualnych członków władz akademickich, administracyjnych, Senatu SGH, 

kolegiów, instytutów, katedr i zakładów.  

Książka adresowa SGH umożliwia również dostęp do biogramów nauczycieli 

akademickich SGH biogram.sgh.waw.pl, co pozwala na lepsze poznanie kadry od strony 

jej zainteresowań i osiągnięć. 

9. Portal SGH 

www.sgh.waw.pl  

Portal www.sgh.waw.pl jest głównym narzędziem informacji zewnętrznej i wewnętrznej 

SGH umożliwiającym prezentację uczelni i komunikację pomiędzy jednostkami.  

W portalu umieszczane są aktualności, wydarzenia, informacje o uczelni, dokumenty  

i akty prawne oraz inne komunikaty pogrupowane tematycznie. Szczególnie zachęcamy 

do śledzenia portalu „pracownik” pod adresem pracownik.sgh.waw.pl, gdzie znajdują się 

informacje przydatne w codziennej pracy. 

Możliwość edycji witryn jednostek mają osoby wyznaczone przez kierowników tych 

jednostek. Instrukcje edycji portalu oraz wszelkie związane z nim informacje dostępne są 

pod adresem www.sgh.waw.pl/portal. Pomocy w zakresie edycji portalu udziela Zespół 

Wsparcia Rozwiązań Informatycznych www.sgh.waw.pl/ctiii. Portal prowadzi Biuro 

Rektora. 

  

http://www.sgh.waw.pl/bap
http://www.sgh.waw.pl/wydarzenia
http://ksiazka.sgh.waw.pl/
http://biogram.sgh.waw.pl/
http://www.sgh.waw.pl/
http://pracownik.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/portal
http://www.sgh.waw.pl/ctiii
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10. Identyfikacja wizualna SGH 

wykorzystanie znaków i logo SGH 

SGH posiada opracowane wytyczne dotyczące wykorzystania znaków i logo SGH. 

Zasady ich stosowania opisane są w Księdze Identyfikacji SGH dostępnej na stronie 

www.sgh.waw.pl/logo. Ze strony tej można również pobrać logo, godło i szablony 

prezentacji SGH oraz odnaleźć informacje na temat ubiegania się o patronat honorowy 

JM Rektora SGH. 

11. Gadżety SGH 

produkty z logo SGH 

Gadżety oraz inne produkty z logo SGH na własny użytek lub na potrzeby pracownicze 

można zakupić w księgarni Oficyny Wydawniczej SGH zlokalizowanej na  

parterze budynku głównego lub w sklepie internetowym e-sklep.sgh.waw.pl.  

 

12. Wizytówki i pieczątki 

jak złożyć zamówienie 

Każdy pracownik SGH może posiadać spersonalizowane wizytówki oraz pieczątki. 

Zamówień należy dokonywać przez sklep intranetowy e-sklep.sgh.waw.pl. Wnioski na 

druk wizytówek służbowych, pieczątek oraz stempli pracowniczych przyjmowane są 

przez Oficynę Wydawniczą w sposób ciągły. Więcej informacji znajduje się na stronie 

www.sgh.waw.pl/ow/poligrafia. 

13. Partnerzy i sponsorzy 

współpraca SGH 

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 r. Partnerzy korporacyjni SGH wzbogacają ofertę 

dydaktyczną. Studenci mogą uczestniczyć w wykładach i przedsięwzięciach 

współtworzonych poprzez przedsiębiorstwa partnerskie i wykładowców SGH. W efekcie 

stałej obecności firm w SGH, studenci mają ułatwiony dostęp do przyszłych 

pracodawców. Wiele międzynarodowych korporacji przeprowadza w SGH kampanie 

rekrutacyjne. Obsługą – pracowników i studentów – w tym obszarze zajmuje się Centrum 

Współpracy z Biznesem. 

Lista członków Klubu Partnerów SGH jest opublikowana na stronie to: 

http://firma.sgh.waw.pl/pl/partnerzy/  

 

 

 

 

 

http://www.sgh.waw.pl/logo
http://e-sklep.sgh.waw.pl/
http://e-sklep.sgh.waw.pl/
http://www.sgh.waw.pl/ow/poligrafia
http://firma.sgh.waw.pl/pl/partnerzy/
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14. Dołącz do nas 

SGH w mediach społecznościowych 

FACEBOOK www.facebook.com/SGHWarsaw 

NEWSLETTER www.sgh.waw.pl/newsletter 

INSTAGRAM instagram.com/sghwarsaw 

YOUTUBE www.sgh.waw.pl/youtube 

LINKEDIN www.sgh.waw.pl/linkedin 

TWITTER twitter.com/SGHWarsaw 

FLICKR www.sgh.waw.pl/flickr 

  

http://www.facebook.com/SGHWarsaw
http://www.sgh.waw.pl/newsletter
http://instagram.com/sghwarsaw
http://www.sgh.waw.pl/youtube
http://www.sgh.waw.pl/linkedin
http://twitter.com/SGHWarsaw
http://www.sgh.waw.pl/flickr
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Na start 

 

15. Elektroniczna Legitymacja Pracownicza 

zasady korzystania i możliwości posiadacza legitymacji 

Każdy etatowy pracownik SGH posiada Elektroniczną Legitymację Pracowniczą (ELP), 

która potwierdza zatrudnienie. ELP jest indywidualnym dokumentem identyfikującym 

pracownika w wielu systemach informatycznych oraz jest jedynym dokumentem 

uprawniającym do korzystania z Biblioteki SGH. 

W SGH legitymacje pracownicze wydaje Biuro Kadr www.sgh.waw.pl/dsp, tam też 

należy się zgłosić w przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji. Na  

blankiecie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej widoczne są imię  

i nazwisko, fotografia pracownika oraz indywidualny numer legitymacji. ELP może 

pełnić również funkcję karty miejskiej ZTM Warszawa. Pracownicy SGH za pomocą 

legitymacji mogą otwierać sale wykładowe i komputerowe oraz korzystać z Systemu 

Centralnego Wydruku. 

W przypadku zainteresowania otrzymaniem Elektronicznej Legitymacji 

Współpracownika prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 10 z dnia 21 

marca 2017 r. Elektroniczna Legitymacja Współpracownika umożliwia korzystanie  

z Systemu Centralnego Wydruku oraz otwieranie sal wykładowych tak samo, jak 

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza. 

16. Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego 

ulgi na transport publiczny 

Po podpisaniu umowy i dostarczeniu zdjęcia do Biura Kadr www.sgh.waw.pl/dsp 

dydaktykom wydawana jest legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego. 

Upoważnia ona do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych 

lub miesięcznych imiennych oraz przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych 

miesięcznych.  

17. Konto SGH 

możliwość korzystania z wewnętrznych systemów informatycznych 

Każdemu pracownikowi SGH zakładane jest konto, które umożliwia korzystanie  

z wewnętrznych systemów informatycznych, zgodnie z zakresem uprawnień zgłoszonym 

przez przełożonego. W sieci SGH oraz we wszystkich systemach informatycznych na 

Uczelni każda osoba identyfikowana jest za pomocą indywidualnego loginu. Najczęściej 

składa się on z pierwszej litery imienia i pięciu liter nazwiska. Pracownik otrzymuje też 

alias (imie.nazwisko@sgh.waw.pl) do swojej skrzynki pocztowej. Zarządzanie kontem 

oraz weryfikacja danych możliwa jest pod adresem admin.sgh.waw.pl/konto. 

http://www.sgh.waw.pl/dsp
https://ssl-bip.sgh.waw.pl/pl/Lists/Artykuly/DispForm.aspx?ID=1322&ConentTypeId=0x0100B7E3285E202E6443BD7EE1BFD941D6F3009E849AF20F4A64458469D7D7291637A1
https://ssl-bip.sgh.waw.pl/pl/Lists/Artykuly/DispForm.aspx?ID=1322&ConentTypeId=0x0100B7E3285E202E6443BD7EE1BFD941D6F3009E849AF20F4A64458469D7D7291637A1
http://www.sgh.waw.pl/dsp
http://admin.sgh.waw.pl/konto
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18. Poczta elektroniczna 

dostęp do skrzynki pocztowej i stopka firmowa 

Pracowniczą pocztą SGH jest Microsoft Exchange Online — zaawansowany system 

poczty elektronicznej, który umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej z różnych urządzeń 

takich jak: komputer, tablet, smartfon. Logowanie do poczty możliwe jest ze strony 

chmura.sgh.waw.pl, z programu Outlook lub innego programu pocztowego. Pracownicy 

Uczelni do celów służbowych mają obowiązek korzystać z adresów pocztowych  

w domenie SGH. Stopkę firmową do wykorzystywania w korespondencji elektronicznej 

można wygenerować na stronie: http://admin.sgh.waw.pl/   

19. Biblioteka SGH 

zasoby biblioteczne i sposób logowania 

Biblioteka SGH, istniejąca od 1906 r., to obecnie największa biblioteka ekonomiczna  

w Polsce. W swoich zbiorach posiada ok. 1 mln woluminów książek i czasopism. 

Biblioteka udostępnia ponad 700 tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących 

oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów czasopism z pełnymi tekstami w komputerowych 

bazach danych.  

Bazy są dostępne w sieci SGH, na wszystkich komputerach stacjonarnych na terenie 

Uczelni oraz na urządzeniach przenośnych, połączonych z uczelnianą siecią 

bezprzewodową Wi-Fi. Dostęp do baz danych możliwy jest także zdalnie, spoza sieci 

SGH poprzez VPN (więcej w części Oferta IT).  

Pracownicy SGH mogą bezpłatnie korzystać z materiałów bibliotecznych w Czytelni 

Ogólnej i Czytelni Czasopism, Oddziale Informacji Naukowej (OIN), Centrum 

Dokumentacji Europejskiej (CDE) oraz wypożyczyć do 10 woluminów z księgozbioru 

Wypożyczalni i księgozbioru głównego na okres od 14 do 90 dni. 

Multiwyszukiwarka PRIMO zapewnia proste i kompleksowe przeszukiwanie Katalogu 

Biblioteki SGH oraz zasobów elektronicznych.  

Dostępny jest też katalog komputerowy ALEPH www.sgh.waw.pl/aleph. System ten 

umożliwia zarezerwowanie książek, których wszystkie egzemplarze są aktualnie 

wypożyczone z księgozbioru Wypożyczalni. Dokumentem uprawniającym do 

wypożyczania jest ważna Elektroniczna Legitymacja Pracownicza. 

Pracownicy SGH oprócz pełnotekstowych baz danych mają również dostęp do platformy 

IBUK Libra, która udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Biblioteka wykupiła 

dostęp do 124 tytułów, kolejne 1423 książek i czasopism dostępnych jest on-line w bazie 

IBUK Libra. Więcej informacji oraz dane kontaktowe do Biblioteki znajdują się  

na stronie biblioteka.sgh.waw.pl. 

http://chmura.sgh.waw.pl/
http://admin.sgh.waw.pl/
http://biblioteka.sgh.waw.pl/
http://www.sgh.waw.pl/aleph
http://biblioteka.sgh.waw.pl/
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20. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 

obieg dokumentów  

Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz 

wykonywania czynności kancelaryjnych w SGH jest System Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentacją (EZD).  

EZD  służy m.in. do przesyłania wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji, gromadzenia 

i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, wykonywania dekretacji,  akceptacji 

dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz realizowanie korespondencji 

pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznych poprzez EZD 

zintegrowanym z e-PUAP.  

Szkolenia z systemu EZD prowadzi Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych 

www.sgh.waw.pl/ezd.  

  

http://www.sgh.waw.pl/ezd
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Świadczenia i usługi przydatne na co dzień 

 

21. Sprawy socjalne 

lista dostępnych świadczeń, bilety do kin i teatrów 

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów  

i rencistów SGH jest Dział Socjalny, znajdujący się w budynku głównym w pok. 61B 

(parter). 

Działalność socjalna w SGH obejmuje: 

 usługi na rzecz różnych form wypoczynku, 

 świadczenie bożonarodzeniowe, 

 zapomogi ekonomiczne i losowe, 

 dofinansowanie do podręczników szkolnych, 

 dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klubach 

dziecięcych 

 zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe (pożyczki na pozyskanie mieszkania, 

pożyczki remontowe), 

 dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

(organizacja uroczystości i imprez integracyjnych dla pracowników i ich rodzin, 

zakup i dystrybucja biletów do kin i teatrów, dofinansowanie zajęć sportowo-

rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu), 

 dofinansowanie karnetów sportowych, programu sportowo-rekreacyjnego 

FitProfit, uprawniających do korzystania z wybranych obiektów  

sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. 

Zasady przeznaczenia środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń określa „Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie”. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Działu Socjalnego www.sgh.waw.pl/ds. 

22. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 

pożyczki długo- i krótkoterminowe  

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w miarę posiadanych środków udziela 

swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych. 

Członkiem PKZP może być każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy 

tj. mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony oraz emeryt i rencista – były 

pracownik SGH. Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji 

przystąpienia do PKZP. Wpisowe wynosi 30 zł. Miesięczny wkład członkowski ustalony 

jest w kwocie nie niższej niż 1% otrzymywanego wynagrodzenia. Wysokość pożyczki 

długoterminowej wynosi 10 000 zł. Pożyczkę długoterminową udziela się na okres  

http://www.sgh.waw.pl/ds
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nie dłuższy niż 24 miesiące. Wysokość pożyczki krótkoterminowej tzw. chwilówki nie 

może przekroczyć 500 zł. Pożyczka krótkoterminowa podlega jednorazowej spłacie  

z najbliższego wynagrodzenia. Wkład członkowski oraz udzielona pożyczka z PKZP nie 

są oprocentowane. 

Wszystkie potrzebne dokumenty tj. statut PKZP, deklaracja przystąpienia do PKZP, oraz 

wniosek o skreślenie z listy członków PKZP dostępne są w pok. 61A budynek G. 

23. Opieka medyczna i ubezpieczenia 

pakiet medyczny oraz dobrowolne ubezpieczenia 

SGH współpracuje z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie w celu 

zapewnienia studentom i pracownikom SGH wygodnego dostępu do podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ). Pracownicy SGH, a także ich rodziny, mają możliwość korzystania 

ze wszystkich świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, czyli w ramach powszechnego ubezpieczenia bez dodatkowych opłat – w tym 

skierowania na badania diagnostyczne zgodnie z zakresem POZ, skierowania do lekarza 

specjalisty i na hospitalizację. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 

www.sgh.waw.pl/opieka-medyczna. 

Pracownicy SGH mają możliwość dobrowolnego wykupienia dodatkowego 

ubezpieczenia medycznego w grupie medycznej LUX MED, a także w Centrum 

Medycznym Damiana, ponosząc miesięczny koszt abonamentu. Więcej informacji na ten 

temat znajduje się na stronie www.sgh.waw.pl/znp . 

Pracownicy SGH mogą również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego 

oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W tym celu należy 

kontaktować się z Działem Kadr. 

24. Urlop wypoczynkowy 

zasady przyznawania i wykorzystanie 

Nauczyciele akademiccy zgodnie z Regulaminem pracy w SGH urlopy wypoczynkowe 

wykorzystują w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to kolejno pięć  

i trzydzieści jeden dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia roboczego 

następującego bezpośrednio po ostatnim dniu pierwszego terminu sesji egzaminacyjnej 

w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim. W uzasadnionych przypadkach, na 

pisemny wniosek nauczyciela – dziekan kolegium, a w przypadku pracowników 

jednostek pozakolegialnych − Rektor lub prorektor, może udzielić urlopu 

wypoczynkowego  

w innym terminie niż określony w Regulaminie.  

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą korzystać z urlopu po 

uzgodnieniu terminu z bezpośrednim przełożonym, składając wniosek urlopowy poprzez 

Portal Pracownicy HCM hcm.sgh.waw.pl. Do dyspozycji, dla pracownika, w portalu 

HCM są urlopy wypoczynkowe (w tym: na żądanie) i urlopy z tytułu opieki nad 

dzieckiem (art. 188kp). Urlopy okolicznościowe składane są przez system EZD. 

http://www.sgh.waw.pl/opieka-medyczna
http://www.sgh.waw.pl/znp
https://hcm.sgh.waw.pl/
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25. Oferta sportowa 

zajęcia sportowe realizowane w SGH 

SGH oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz zajęć sportowych. Większość zajęć 

dostępna jest bezpłatnie dla pracowników SGH oraz ich najbliższej rodziny. Lista 

otwartych aktywności sportowych wraz z harmonogramem znajduje się na stronie 

sgh.waw.pl/sportsgh. Za ofertę sportową SGH odpowiada Centrum Wychowania 

Fizycznego i Sportu www.sgh.waw.pl/cwfis. 

SGH dołączyła również do programu sportowo-rekreacyjnego FitProfit, dzięki któremu 

pracownicy Uczelni, posiadający imienną kartę sportową, mają prawo korzystać  

z wybranych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju.  

Więcej informacji na ten temat udziela Dział Socjalny www.sgh.waw.pl/ds. 

26. Parking 

miejsca postojowe przeznaczone dla pracowników SGH 

SGH do dyspozycji pracowników udostępnia parkingi w następujących lokalizacjach:  

 wewnątrz kampusu SGH (na tyłach budynku G) – liczba miejsc 113; 

 przy budynku A – liczba miejsc 18; 

 przy budynku M – liczba miejsc 40; 

 przy budynku DS nr 3 Grosik – liczba miejsc 10; 

 w budynku C – liczba miejsc 25; 

 przy budynku W – liczba miejsc 8.  

Korzystanie z parkingu przez pracowników SGH możliwe jest wyłącznie na podstawie 

właściwej karty parkingowej. W celu uzyskania karty parkingowej należy,  

w wyznaczonym terminie, przez system EZD lub osobiście w Centrum Technologii 

Informatycznych i Infrastruktury (bud. A, pok. 207) złożyć wniosek o jej wydanie. 

Miesięczne opłaty za korzystanie z parkingu oscylują w granicach od 16 do 40 złotych, 

w zależności od lokalizacji. Bieżące informacje na www.sgh.waw.pl/parkingi. 

 

27. Gdzie zjeść  

punkty gastronomiczne i kuchnie dla pracowników  

Kuchnie są wyposażone w niezbędny sprzęt i zastawę, jak również kawę i herbatę  

do dyspozycji pracowników. Są zlokalizowane w budynku G – w pokoju 113 na 

pierwszym piętrze, druga w pokoju 412A w korytarzu nad przestrzenią Centrum Nauki 

Języków Obcych i vis-a-vis kadr, budynku A – w pokoju 4 na parterze oraz w budynku 

M – na każdym piętrze.  

W budynku G na parterze znajduje się punkt gastronomiczny Jajko Cafe & Bistro  

(dawny klub profesorski Jajko) czynny w dni powszednie w godzinach 8.00–16.00 

 

http://sgh.waw.pl/sportsgh
http://www.sgh.waw.pl/cwfis
http://www.sgh.waw.pl/ds
http://www.sgh.waw.pl/parkingi
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28. System rowerów miejskich SGH 

rowery dla pracowników 

Sieć rowerowa umożliwia sprawne i ekologiczne poruszanie się między budynkami 

kampusu. Pracownicy uczelni mają do dyspozycji 20 oznakowanych rowerów. Mogą 

również nieodpłatnie korzystać z publicznych rowerów firmy Acro, dostępnych w całej 

Warszawie.  
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Oferta IT 

 

29. Pakiet Office 365 i Chmura SGH 

możliwość instalacji Microsoft Office i dostęp do 5TB w Chmurze, pakiet 

Office on-line 

Usługa Office 365 umożliwia bezpłatny dostęp do najnowszej wersji pakietu Microsoft 

Office z możliwością instalacji na 5 domowych komputerach PC lub Mac, 5 tabletach  

z systemem Windows lub iOS oraz na 5 smartfonach. 

W ramach usługi Office 365 każdy pracownik ma prawo do: 

 najnowszych wersji aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype 

dla firm, Publisher, Teams 

 edycji i współdzielenia dokumentów dzięki aplikacjom Office On-line, 

 5 TB osobistego miejsca w Chmurze, 

 korzystania ze swoich dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej  

na dowolnym urządzeniu. 

Logowanie odbywa się na stronie chmura.sgh.waw.pl podając login i hasło do konta 

SGH. 

30. Programy statystyczne i Azure Dev Tools (d. Microsoft Imagine) 

bezpłatne systemy operacyjne i produkty Microsoft 

W ramach podpisanych umów, SGH udostępnia pracownikom i studentom 

oprogramowanie statystyczne SAS, PS IMAGO (d. SPSS), STATA oraz Statistica, 

wspierając w ten sposób działalność badawczą, naukową i dydaktyczną. W celu 

zainstalowania wybranego programu należy wejść na stronę www.sgh.waw.pl/programy 

i wybrać odpowiedni folder. Licencje do programów PS IMAGO, STATA i Statistica 

dostępne są po zalogowaniu na stronie: admin.sgh.waw.pl/konto/licencje. 

Azure Dev Tools (d. Microsoft Imagine) to licencja, która pozwala na bezpłatne 

korzystanie z systemów operacyjnych i oprogramowania na komputerach domowych  

do celów edukacyjnych. Lista możliwych do pobrania systemów znajduje się na stronie 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools. Więcej informacji można uzyskać  

na stronie www.sgh.waw.pl/AzureDevTools.  

31. System Centralnego Wydruku 

drukowanie, skanowanie i kopiowanie na terenie SGH 

System Centralnego Wydruku to prawie 100 drukarek wielofunkcyjnych znajdujących 

się w budynkach SGH, posiadających czytniki Elektronicznych Legitymacji 

Pracowniczych, które umożliwiają pracownikom, studentom i doktorantom SGH 

https://login.microsoftonline.com/
http://www.sgh.waw.pl/programy
http://admin.sgh.waw.pl/konto/licencje
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
http://www.sgh.waw.pl/AzureDevTools
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drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz wysyłanie dokumentów na e-mail i dysk 

sieciowy H. Więcej informacji na temat systemu znajduje się na stronie 

www.sgh.waw.pl/cw. 

32. OneDrive w Chmurze SGH 

miejsce przechowywania danych 

OneDrive to dostęp do plików służbowych również poza siecią SGH. Jeśli wybrane pliki 

zostaną umieszczone w OneDrive w Chmurze SGH, dostęp do nich będzie możliwy 

zarówno w pracy, jak i poza nią po zalogowaniu się do strony chmura.sgh.waw.pl. 

Więcej informacji o OneDrive i innych aplikacjach w Chmurze SGH znajduje się  

na stronie pracownik.sgh.waw.pl/chmura. 

33. Usługa VPN oraz it.sgh.waw.pl 

zdalny dostęp do systemów i aplikacji uczelnianych 

VPN (Virtual Private Network) umożliwia dostęp do systemów SGH poza uczelnią. 

Dzięki klientowi VPN poza siecią SGH będzie można korzystać z takich systemów jak: 

bazy biblioteczne, Workflow, EZD, Controlling Finansowy, Sprawozdania nauczycieli 

akademickich, Pensum, Centralny Wydruk i inne. Więcej informacji można uzyskać  

na stronie www.sgh.waw.pl/vpn.  

Przydatnym adresem dla pracowników jest również strona it.sgh.waw.pl, która 

przedstawia wszystkie aplikacje, bazy danych i inne usługi ułatwiając pracownikom 

dostęp do nich.  

34. Wi-Fi na SGH 

dostęp do sieci bezprzewodowej SGH 

W obrębie SGH można korzystać z sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Dostęp obejmuje 

następujące sieci:  

 eduroam – dostęp do Internetu przeznaczony dla członków społeczności 

akademickiej, których instytucje uczestniczą w projekcie eduroam, daje 

pracownikom i studentom możliwość korzystania z sieci eduroam również na 

terenie innych uczelni, które udostępniają sieć eduroam, poprzez logowanie się  

za pomocą adresu e-mail i hasła do konta SGH, niezależnie czy ma to miejsce  

na sąsiedniej uczelni czy za granicą.  

 SGH_PRACOWNICY_R – umożliwia korzystanie z sieci Internet oraz 

dodatkowo z serwisów SGH dedykowanych dla pracowników. Usługa dostępna 

jest wyłącznie dla pracowników po podaniu loginu i hasła do konta SGH. 

 SGH_WIFI_SMS - sieć bezprzewodowa dostępna dla gości SGH. Dostęp można 

otrzymać od pracowników, studentów i doktorantów oraz na portierniach  

we wszystkich budynkach SGH. 

Więcej informacji na temat Wi-Fi znajduje się na stronie www.sgh.waw.pl/wifi. 

http://www.sgh.waw.pl/cw
https://chmura.sgh.waw.pl/
http://pracownik.sgh.waw.pl/pl/chmura/
http://it.sgh.waw.pl/
http://www.sgh.waw.pl/vpn
http://it.sgh.waw.pl/
http://www.sgh.waw.pl/wifi
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35. SGH Mobile 

aplikacja SGH na urządzenia mobilne  

SGH Mobile to aplikacja mobilna dla studentów i pracowników dostępna na urządzenia 

z systemem Android oraz iOS. Aplikacja pozwala na śledzenie aktualności, dostęp  

do książki adresowej oraz mapy kampusu. Aplikację można pobrać bezpłatnie z Google 

Play i App Store. Więcej informacji dotyczących aplikacji SGH Mobile znajduje się  

na stronie www.sgh.waw.pl/sghmobile. 

36. Helpdesk 

platforma do zgłaszania problemów technicznych 

Aplikacja Helpdesk służy do zgłaszania ewentualnych problemów, związanych  

z aplikacjami, sprzętem pracowniczym i innych utrudnień ogólnotechnicznych. 

Utrudnienia należy zgłaszać po zalogowaniu się na stronie helpdesk.sgh.waw.pl, 

telefonicznie pod numerem 22 564 6464 lub wysyłając maila na adres 

helpdesk@sgh.waw.pl ze służbowej skrzynki mailowej. Więcej informacji na temat 

aplikacji Helpdesk i zgłaszania podstawowych problemów takich jak zmiana czy 

odzyskiwanie hasła znajduje się na stronie www.sgh.waw.pl/ctiii.  

 

Szczegółowy opis systemów i aplikacji, z którymi będziecie Państwo mieli styczność 

podczas pracy w SGH znajduje się w Informatorze IT dla pracowników,  

który znajduje się na stronie http://it.sgh.waw.pl/  

  

http://www.sgh.waw.pl/sghmobile
http://helpdesk.sgh.waw.pl/
mailto:helpdesk@sgh.waw.pl
http://www.sgh.waw.pl/ctiii
http://it.sgh.waw.pl/
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Rozwój i szkolenia 

 

37. Kursy i szkolenia dla pracowników 

oferta dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje 

Uczelnia, dbając o ciągły rozwój swoich pracowników, oferuje poprzez Centrum 

Otwartej Edukacji różnego rodzaju kursy wewnętrzne podwyższające kwalifikacje 

zawodowe oraz umożliwia uzyskanie dofinansowania studiów i szkoleń zewnętrznych. 

Więcej informacji na ten temat, a także wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć 

na stronie www.sgh.waw.pl/kursy-pracownicze. 

38. Pracownicze wyjazdy zagraniczne 

wyjazdy szkoleniowe do uczelni partnerskich 

SGH oferuje pracownikom możliwość uczestnictwa w wyjazdach do uczelni 

partnerskich. 

Wyjazdy te uzgadniane są ze stroną przyjmującą i mają na celu zapoznanie pracownika  

z organizacją i sposobem pracy w uczelniach zagranicznych oraz zacieśnienie współpracy 

pomiędzy uczelniami. Pracownicy naukowi mają możliwość skorzystania z oferty 

dofinansowania wyjazdów szkoleniowych połączonych z wykładami do uczelni 

partnerskich SGH. 

Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo w Centrum Współpracy 

Międzynarodowej www.sgh.waw.pl/cwm i na stronie www.sgh.waw.pl/wyjazdy-

zagraniczne-pracownik. 

  

http://www.sgh.waw.pl/kursy-pracownicze
http://www.sgh.waw.pl/cwm
http://www.sgh.waw.pl/wyjazdy-zagraniczne-pracownik
http://www.sgh.waw.pl/wyjazdy-zagraniczne-pracownik
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39. Pszczoły Głównej Handlowej…  

projekty pracowników SGH w ramach budżetu partycypacyjnego 

Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to inicjatywa, której 

celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania  

o wydatkach dokonywanych z budżetu uczelni. Stanowi też źródło cennych informacji  

o potrzebach i oczekiwaniach pracowników SGH. Więcej informacji na stronie: 

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/sk/budzet_pracowniczy/  

Do tej pory zostały zrealizowane m.in. projekty: „Repozytorium naukowe SGH – od 

deponowania do lepszych wyników cytowania", „Zagospodarowanie Ogrodu Rektora”, 

„Kuchenny Kwadrans”,„Open Journal Systems”, „Uczelniana sieć rowerowa dla 

pracowników SGH” , a także „Pasieka SGH”.  

 

Pasieka SGH 

Pasieka powstała latem 2018 roku, dzięki uprzejmości państwa Joanny i Mariusza 

Korpusów, którzy opiekują się hodowlą. Wyprodukowane pierwsze słoiki miodu 

Pszczoły Głównej Handlowej trafiły do uczestników wrześniowego posiedzenia Senatu 

SGH w 2018 r. Więcej o pasiece pisaliśmy w Gazecie SGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/sk/budzet_pracowniczy/
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/br/gazeta/archiwum/Documents/345_jesien_2018_pszczoly.pdf
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40. Bezpieczeństwo 

 

bezpieczeństwo w SGH 

Teren i obiekty SGH objęte są ochroną fizyczną, monitoringiem wizyjnym, 

monitoringiem sygnałów włamania i napadu oraz patrolami interwencyjnymi. 

Apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej znajdują się we wszystkich budynkach na 

portierniach. 

Najbliższe urządzenie ratujące życie (defibrylator) znajduje się na portierni w budynku 

głównym SGH (spis wszystkich defibrylatorów: www.sgh.waw.pl/kontakt). 

Tam również znajduje się ręczna syrena alarmowa. 

 

jak postępować w sytuacji zagrożenia 

www.sgh.waw.pl/bezpieczenstwo  

Na powyższej stronie dotyczącej tematów takich jak obronność i bezpieczeństwo można 

odnaleźć zbiór informacji opracowanych na podstawie wytycznych i zaleceń określonych 

służb z uwzględnieniem sytuacji na terenie uczelni. Dzięki zaleceniom i wskazówkom 

można dowiedzieć się, jak unikać zagrożenia oraz jak przygotować się na nie i jak 

postępować w czasie jego wystąpienia, aby zmniejszyć ryzyko niebezpieczeństwa. 

BHP – obowiązkowe szkolenie dla nowych pracowników 

Dział BHP prowadzi szkolenia wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo 

przyjętych pracowników oraz na co dzień udziela informacji i wyjaśnień dotyczących tej 

problematyki. Szkolenia BHP dla nowych pracowników odbywają się w każdą środę 

o godz. 8.00 w sali 115 w budynku głównym.  

punkt medyczny w SGH 

Na terenie SGH znajduje się Punkt Medyczny, który oferuje na miejscu doraźną, 

bezpłatną pomoc zdrowotną. Punkt mieści się w budynku głównym w pokoju 7a  

na parterze (obok portierni). Informacje, jak zarejestrować wizytę, można znaleźć na 

stronie www.sgh.waw.pl/punktmedyczny.  

  

http://www.sgh.waw.pl/kontakt
http://www.sgh.waw.pl/bezpieczenstwo
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DBHP/Strony/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/punktmedyczny
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numery alarmowe 

112 – numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na 

terenie całej Unii Europejskiej, służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia, życia lub mienia 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja 

986 – Straż Miejska 

991 – Pogotowie Energetyczne 

992 – Pogotowie Gazowe 

993 – Pogotowie Ciepłownicze 

994 – Pogotowie Wodociągowe 

 

portiernia budynek A – 22 564 9789 

portiernia budynek B – 22 564 9513 

portiernia budynek C – 22 564 6896 

portiernia budynek G – 22 564 9200; 22 564 8637 

portiernia budynek M – 22 564 7000 

portiernia budynek W – 22 564 9101 

portiernia bud. DS-1 "Sabinki" – 22 564 6600 

portiernia bud. DS-3 "Grosik" – 22 564 8000 

punkt medyczny w SGH –  22 564 9999 
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41. Mapy kampusu i budynków SGH 

lokalizacja budynków SGH 

 

Aktualny plan kampusu, kontakt do administratorów budynków oraz numery telefonów 

do poszczególnych portierni są dostępne na stronie www.sgh.waw.pl/kontakt. 

 

 

 

http://www.sgh.waw.pl/kontakt



