
Aneks nr 1 

do umowy ramowej o współpracy CRU-6414/2021 z dnia 27 listopada 2021 r.

zawarty pomiędzy: 

Szkołą Główną Handlową w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (02-554), 

przy al. Niepodległości 162, NIP: 525-000-84-07, reprezentowaną przez: 

Rektora – dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH 
zwaną dalej SGH  
a 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (53-345), 

przy ul. Komandorskiej 118/120, NIP: 896-000-69-97, reprezentowanym przez: 

Rektora – prof. dr. hab. Andrzeja Kaletę 
zwanym dalej UEW
a 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510),

przy ul. Rakowickiej 27, NIP: 675-000-63-46, reprezentowanym przez: 

Rektora – dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK 
zwanym dalej UEK 

a 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875),

przy Al. Niepodległości 10, NIP: 777-00-05-497, reprezentowanym przez: 

Rektora – prof. dr hab. Macieja Żukowskiego 
zwanym dalej UEP
a 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-287), 

przy ul. 1 Maja 50, NIP: 634-000-88-25, reprezentowanym przez: 

Rektora – prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak 
zwanym dalej UEKat.

łącznie zwane Stronami.



W ramach współpracy partnerskiej między SGH, UEW, UEK, UEP i UEKat w zakresie 

prowadzenia wspólnych badań naukowych, strony postanawiają zmienić zasady tej 

współpracy na warunkach określonych w niniejszym aneksie.

§ 1

Strony umowy ramowej o współpracy z dnia 27.11.2021 r., zgodnie postanawiają zmienić 

Regulamin przyznawania środków finansowych na badania naukowe realizowane przez 

międzyuczelniane zespoły badawcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, o którym mowa w § 4 umowy ramowej o współpracy, stanowiący załącznik 

do tej umowy (dalej zwany również Regulaminem), poprzez wprowadzenie 

następujących zmian:

1. § 9 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Grant na realizację badania naukowego przyznawany jest na okres 2 lat od dnia 

opublikowania wyników konkursu zgodnie par. 8 ust. 5, przy czym data rozpoczęcia 

realizacji projektu badawczego zostanie określona w harmonogramie realizacji.”

2. § 10 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Przyznane w ramach grantu środki należy wydatkować w okresie, na który został 

przyznany grant. Środki, które nie zostaną wydane w okresie realizacji grantu, podlegają 

zwrotowi do budżetów odpowiednio Rektora SGH, Rektora UEW, Rektora UEK, Rektora 

UEP i Rektora UEKat”.

§ 2

W pozostałym zakresie umowa ramowa o współpracy z dnia 27.11.2021 r. wraz z 

Regulaminem nie ulegają zmianie.



UEW

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

UEP

Rektor
prof. dr hab. Maciej Żukowski

§ 3

Aneks został sporządzony w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ §1 Kodeksu 

cywilnego i zostaje zawarty w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

 

   
 

SGH

Rektor
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

UEK

Rektor
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

UEKat

Rektor
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
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