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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.171.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 114 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wysokości niektórych stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10 oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 

875 i 1086), § 60 ust. 1 i 2 pkt 10 oraz § 136 ust. 1 statutu SGH, stanowiącego załącznik 

do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm, a także § 3 ust. 4 

oraz § 12 ust. 6 Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 59 Senatu SGH  

z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa wysokość finansowanych z Własnego Funduszu 

Stypendialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z odpisu w ciężar kosztów 

działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej: 

1) stypendiów naukowych „Grant Rektorski”; 

2) stypendiów za wyniki w nauce dla studentów; 

3) stypendiów za osiągnięcia naukowe dla doktorantów; 

4) stypendiów za osiągnięcia naukowe dla pracowników. 

2. Zarządzenie określa również wzór wniosku o przyznanie stypendium, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, który stanowi załącznik do zarządzenia. 
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§ 2 

1. Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski” za publikację artykułu  

w czasopiśmie najwyższej kategorii, tj. w czasopiśmie naukowym lub  

w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, którym – zgodnie 

z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 

875 i 1086), zwanym dalej „wykazem” – przypisano liczbę punktów 70, 100, 140 

albo 200, ustala się na: 

1) 3 000 zł – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 70 

pkt; 

2) 5 000 zł – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 100 

pkt; 

3) 7 000 zł – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 140 

pkt; 

4) 10 000 zł – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 

200 pkt. 

2. Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski” za publikację monografii  

w uznanym wydawnictwie, tj. w wydawnictwie wymienionym w wykazie, któremu 

przypisano liczbę punktów co najmniej 200, ustala się na 10 000 zł. 

3. W przypadku artykułu wieloautorskiego, udział procentowy kandydata do 

stypendium w stworzeniu utworu nie może być mniejszy, niż pozwalający na 

uzyskanie co najmniej 45 pkt. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

przyznaje się stypendium w wysokości określonej w ust. 1,  przypisanej danej liczbie 

punktów, odpowiedniej dla tego udziału. 

4. W przypadku monografii wieloautorskiej, udział procentowy kandydata do 

stypendium w jej stworzeniu nie może być mniejszy, niż pozwalający na uzyskanie 

co najmniej 100 pkt, a w przypadku redakcji naukowej – co najmniej 50 pkt.  

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyznaje się stypendium,  

o którym mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby punktów, wynikającej z tego 

udziału. 

5. Udziały procentowe, o których mowa w ust. 3 i 4 ustala się na podstawie 

oświadczenia wszystkich współautorów. 

6. Stypendia, o których mowa w niniejszym paragrafie, wypłaca się jednorazowo. 
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§ 3 

1. Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski” za uczestnictwo w zespole 

badawczym, który uzyskał dla SGH wysoką, określoną w Regulaminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 4, kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty w jednym 

roku kalendarzowym wynosi maksymalnie 10 000 zł. 

2. Wysokość limitu środków na stypendium naukowe „Grant Rektorski” za 

opracowanie projektu i pozyskanie przez kierownika projektu badawczego lub 

zespół badawczy finansowania dla SGH w konkursie zewnętrznym wynosi 1% 

wartości pozyskanych środków zewnętrznych. 

3. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 i 2, proponuje kierownik projektu 

badawczego, uwzględniając udział nauczyciela akademickiego SGH  

w opracowaniu projektu i pozyskaniu środków, lub też znaczenie jego udziału  

w realizacji projektu. 

4. Stypendia, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się jednorazowo. W uzasadnionych 

przypadkach kierownik projektu badawczego może wystąpić o ich wypłatę  

w miesięcznych ratach. 

§ 4 

1. Wysokość miesięcznego stypendium za wyniki w nauce dla studentów wynosi  

2 000 zł. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów 

wynosi 2 500 zł. 

3. Wysokość miesięcznego stypendium za osiągnięcia naukowe dla pracowników 

wynosi 3 000 zł. 

4. Stypendia, o których mowa w ust. 1-3, wypłaca się w roku akademickim, przez okres 

12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Własnego Funduszu 

Stypendialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 59 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 5 

Stawki określone w zarządzeniu obowiązują od roku akademickiego 2020/2021. 
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§ 6 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, tracą moc: 

1) zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie grantów 

naukowych dla nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, z późn. zm.; 

2) zarządzenie Rektora nr 16 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego 

SGH, z późn. zm. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się do wniosków o przyznanie 

grantów naukowych w nim uregulowanych, złożonych do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         REKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


