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ABR01.021.31.2022 

 

UCHWAŁA NR 207 

SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 18 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr 59 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

 

Na podstawie art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1) oraz § 47 ust. 1 pkt 24 i § 

136 ust. 1 i ust. 2 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu 

SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 59 Senatu SGH z 16 grudnia 

2020 r. w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium naukowe „Grant Rektorski”, zwane dalej „grantem”, przyznawane 

jest za następujące osiągnięcie naukowe: 

1) publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii lub publikację 

monografii w uznanym wydawnictwie; 

2) opracowanie projektu i pozyskanie finansowania zewnętrznego dla SGH.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przez publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii rozumie się 

publikację w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach 

z konferencji międzynarodowych, którym – zgodnie z wykazem sporządzonym 

i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 
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i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy, zwanym dalej „wykazem” – 

przypisano liczbę punktów 100, 140 albo 200.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b i 3c w brzmieniu: 

„3a. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, muszą  być 

opublikowane w ostatecznej formie właściwej dla danego czasopisma albo 

wydawnictwa. Wymagane jest również wpisanie osiągnięcia do systemu 

Sprawozdań nauczycieli akademickich i jego weryfikacja przez pracownika 

Biblioteki oraz przypisanie przez autora do dyscypliny wskazanej 

w oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

3b.W przypadku osiągniecia naukowego,  o którym mowa w ust. 1 pkt. 2,  

wymagane jest udokumentowanie tego osiągnięcia, w tym kwoty 

pozyskanego finansowania, w umowie zawartej między SGH i instytucją 

zewnętrzną lub w decyzji o finansowaniu projektu. 

3c. Grantu nie przyznaje się za publikacje opublikowane w czasopismach 

i wydawnictwach, których listę ogłasza Rektor po zasięgnięciu opinii 

Rzecznika Etyki oraz Komisji Etyki.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obsługę administracyjną grantów zapewnia jednostka właściwa do spraw 

nauki.”, 

e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Wniosek o grant zainteresowany nauczyciel akademicki składa niezwłocznie 

po spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 3a i 3b, po zakończeniu 

kwartału, którego wniosek dotyczy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od 

zakończenia kwartału. Grant może zostać przyznany z urzędu. 

7. W sytuacjach wyjątkowych i po wyjaśnieniu przez Wnioskodawcę okoliczności, 

które spowodowały opóźnienie w złożeniu wniosku, za zgodą prorektora 

właściwego ds. nauki dopuszcza się złożenie wniosku o grant w kolejnym 

kwartale następującym po kwartale, w którym dane osiągnięcie się ukazało.”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.  

1. O grant w związku z publikacją artykułu lub monografii, może ubiegać się 

wyłącznie jego autor lub współautor będący nauczycielem akademickim SGH, 

który złożył oświadczenie upoważniające SGH do zaliczenia jego osiągnięć 

naukowych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie, która 
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podlega ewaluacji w SGH, zgodnie z art. 265 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 574, z późn. 

zm.)2. Oświadczenie musi być aktualne na dzień ukazania się osiągnięcia oraz 

w przypadku autora lub współautorów projektu i pozyskania finansowania 

zewnętrznego dla SGH na dzień podpisania umowy lub wydania decyzji 

o finansowaniu projektu. 

2. O grant za osiągnięcie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, mogą ubiegać się 

autorzy wniosku o dofinansowanie dla SGH w konkursie zewnętrznym, pod 

warunkiem że spełniają wymagania określone w ust. 1. 

3. W przypadku publikacji artykułu wieloautorskiego grant za osiągnięcie, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, otrzymać może nauczyciel akademicki 

SGH spełniający wymagania określone w ust. 1, pod warunkiem, że jego 

udział procentowy w publikacji pozwala na przypisanie mu liczby punktów za 

publikację: 

1) opublikowaną w czasopiśmie będącym w bazie Journal Citation Reports nie 

mniejszej niż 100 pkt, gdy jest jedynym autorem z SGH lub 70 pkt, gdy 

liczba autorów z SGH wynosi dwóch lub więcej; 

2) opublikowaną w czasopiśmie nie będącym w bazie Journal Citation Reports 

nie mniejszej niż 100 pkt, gdy jest jedynym autorem lub 70 pkt, gdy liczba 

wszystkich autorów wynosi dwóch lub więcej. 

4. Udział autora oblicza się w ten sposób, że liczbę punktów za publikację 

artykułu dzieli się przez liczbę wszystkich autorów lub przez liczbę autorów 

będących pracownikami SGH gdy artykuł został opublikowany w czasopiśmie 

będącym w bazie Journal Citation Reports. Liczbę punktów za publikację 

ustala się według przepisów o ewaluacji działalności naukowej. 

5. W przypadku publikacji monografii, o której mowa w §10 ust. 2, udział 

nauczyciela akademickiego, będącego autorem lub redaktorem tej monografii 

uprawniający do stypendium nie może być niższy niż 100 pkt. Liczbę punktów 

za autorstwo monografii i jej redakcję (udział autora) ustala się według 

przepisów o ewaluacji działalności naukowej.”; 

3) w § 12 ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie: 

 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 
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„4. Wysokość środków na granty za  uzyskanie finansowania dla SGH, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, wynosi: 

1) nie mniej niż 0,5%, jednak nie więcej niż 1,5% dofinansowania przyznanego 

SGH w ramach projektu, w przypadku gdy pozyskana kwota finansowania 

wynosi do 500 000 zł; 

2) w przypadku, gdy pozyskana kwota finansowania wynosi powyżej 500 000 

zł wysokość środków określa zarządzenie Rektora. 

5. Rektor w drodze zarządzenia określi: 

1) kwotę bazową grantu za publikację naukową; 

2) wysokość grantu za opracowanie projektu i uzyskanie finansowania dla 

SGH, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2; 

3) wzór wniosku o przyznanie grantu.”; 

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 

„§ 13a. 

§ 13a 

1. Kwotę bazową grantu określoną na podstawie § 12 ust. 5 pkt 1 zwiększa się 

o średnioroczny koszt publikacji odpowiednio punktowanego artykułu, 

monografii albo rozdziałów w monografii, ponoszony przez SGH. Wartości te 

na dany rok, na podstawie danych za rok ubiegły, po zatwierdzeniu przez 

Rektora ogłasza kanclerz w komunikacie. 

2. Ostateczną wysokość grantu ustala się w ten sposób, że od sumy kwoty 

bazowej grantu określonej na podstawie § 12 ust. 5 pkt 1 i średniorocznego 

kosztu publikacji, o którym mowa w ust. 1, odejmuje się rzeczywisty koszt 

publikacji poniesiony przez SGH. 

3. W przypadku publikacji wieloautorskich rzeczywisty koszt publikacji, o którym 

mowa w ust. 2, dzieli się proporcjonalnie na współautorów.”; 

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do doktorantów, 

z zastrzeżeniem, że przy kwalifikacji publikacji doktorantów: 

1) zgodnie z § 10 ust. 2 - uwzględnia się także publikacje, którym przypisano 

70 pkt; 

2) zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i 2 - uwzględnia się także publikacje, w których 

udział doktoranta pozwala na przypisanie mu liczby punktów odpowiednio 
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nie mniejszej niż 70 pkt, gdy jest jedynym autorem z SGH, lub 50 pkt, gdy 

liczba autorów z SGH wynosi dwóch lub więcej.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

Przewodniczący Senatu SGH 

REKTOR 

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


