
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sgh.waw.pl Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa tel.: +48 22 564 92 65, +48 22 564 92 66, 

kzif@sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl/kzif 

 

Prodziekan 

Warszawa, 1 marca 2022 r.  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do 14 marca br. (poniedziałek) można składać wnioski na realizację zadań badawczych 

w 2022 roku z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w KZiF (dawne 

tzw. badania statutowe) 

 

Przypominam, iż badania mogą być realizowane samodzielnie (można składać wnioski indywidulane) oraz mogą 

w nich uczestniczyć również pracownicy dydaktyczni (jedynie jako członkowie zespołu).  

 

Na stronie internetowej Kolegium znajduje się wykaz badań realizowanych w ostatnich latach. Sugerujemy 

zapoznanie się z nim. Ze względu na to, iż tematycznie wiele badań jest zbliżonych do siebie być może będzie 

możliwość nawiązania współpracy i podjęcia wspólnych projektów w ramach różnych jednostek w naszym Kolegium, 

do czego zachęcamy.  

 

Prosimy także, aby każdy pracownik badawczy, badawczo – dydaktyczny oraz prowadzący działalność naukową 

w danej dyscyplinie naukowej uczestniczył w maksymalnie dwóch zadaniach badawczych (w jednym jako kierownik 

i w drugim jako członek zespołu badawczego). Pozwoli to bowiem na racjonalne wykorzystanie przydzielonych 

środków na prowadzenie badań.   

 

Tak jak w poprzednich latach poszczególne wnioski będę oceniane pod kątem celu badania, nowatorstwa tematu 

oraz przyjętej metody badawczej. Natomiast od 2023 roku chcemy uwzględnić w ocenie badań i przyznawaniu 

środków także skalę upowszechniania wyników badań w ramach przydzielonych środków (publikacje, udział 

w konferencjach, monografie naukowe).  

  

Raport z wynikami badań powinien być złożony do 30 listopada 2022 r. Zgodnie z Zarządzeniem odbiór pracy musi 

być dokonany nie później niż 28 lutego 2023 roku.  

 

Wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Kolegium (przesyłam go także w załączniku), proszę 

przesyłać w wersji elektronicznej do p. Marcina Jakubiaka na adres: marcin.jakubiak@sgh.waw.pl.  

 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/badania_naukowe/Strony/badania_statutowe.aspx
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Szczegółowe informacje dotyczące zasad, podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego w SGH znajdują się na stronie internetowej Kolegium. Przesyłam je także w załączniku. 

Informacji dotyczących subwencji badawczej udziela p. Marcin Jakubiak, tel. (22) 564 73 24, 

marcin.jakubiak@sgh.waw.pl . 

 

           Z poważaniem, 
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