JEDNOSTKA
Sekcja

Imię i nazwisko

Sekcja Obsługi Badań

Ludmiła Bagińska-Socha

22 55 40 800/814

sekretariat@cent.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Iwona Zielińska

22 55 40 800/814

sekretariat@cent.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Ewa Jabłonka-Gronowska

22 55 40 800/814

sekretariat@cent.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań
Sekcja Obsługi Badań

Bogusław Jarosz
Aneta Nowakowska

22 55 40826
22 55 40826

zp.cent@uw.edu.pl
zp.cent@uw.edu.pl

Sekcja Finansowa

Agata Rzepniewska

22 55 40838

finanse@cent.uw.edu.pl

Sekcja Finansowa

Izabela Osiak

22 55 40838

finanse@cent.uw.edu.pl

BIURO OBSŁUGI BADAŃ

Numer telefonu E-mail
Centrum Nowych Technologii
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe.
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe.
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe.
zamówienia publiczne.
zamówienia publiczne.
obsługa finansowa projektów
badawczych.
obsługa finansowa projektów
badawczych.

Centrum Europejskie UW
Samodzielne stanowisko ds.
Obsługi Badań

Małgorzata Augustynowicz

22 55 33 301

europauw@uw.edu.pl

Pełnomocnik Kewestora

Ewa Kramek

22 55 33 338

ekramek@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne.
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków.

Centrum Studiów Latynoamerykańskich - IAiE
Sekcja finansowa

Natalia Gajda

22 55 34 211

n.s.gajda@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
nazwy obsługiwanych programów
badawczych, budżetowanie, kalkulacja
wynagrodzeń, plan wydatków.

Ośrodek Studiów Amerykańskich - IAiE
Sekcja Obsługi Badań

Bohdan Szklarski

22 55 333 20

bohdan.szklarski@uw.edu.pl

ICM

Biuro W sparcia Badań ICM

Robert Sot

22 87 49 402

rsot@icm.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, nazwy programów
badawczych, kosztorysy, zmówienia
publiczne.
Nadzór nad przygotowaniem, składaniem
oraz merytorycznym rozlliczaniem
wniosków związanych z: a) dotacją na
utrzymanie potencjału badawczego
jednostki,b) dotacją na finansowanie
działalności polegającej na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich, c)
dotacjami na działania naukowe służące
wspieraniu działalności naukowej w
zakresie badań podstawowych
finansowanch w ramach programów
krajowych i międzynarodowych, d)
dotacjami dla programów badań
stosowanych i prac rozwojowych
finansowanch w ramach programów
krajowych i międzynarodowych oraz umów
zUW
podmiotami gospodarczymi, 2) Nadzór
nad działaniai promocyjnymi w ramach
działalności badawczej i rozwojowej ICM

Kierownik Bura Obsługi Badań
mgr Barbara Andrzejewska-Lenarcik
tel. 22 55 20 886, e-mail: barbara@adm.uw.edu.pl
Zastępcy Kierownika Biura Obsługi Badań
Alicja Newecka
tel. 22 55 24 209, 22 55 24 212, e-mail: alicjan@adm.uw.edu.pl
mgr Diana Pustuła, LL.M.
tel. 22 55 24 214, e-mail: diana@adm.uw.edu.pl
Pracownicy:
mgr Monika Barańska
tel. 22 55 24 212, 22 55 24 209, e-mail: barmon@adm.uw.edu.pl
mgr Monika Brzezińska
tel. 22 55 24 200, e-mail: nikamo@adm.uw.edu.pl
mgr Aldona Zaręba
tel. 22 55 20 368, 22 55 20 615, e-mail: aldonaz@adm.uw.edu.pl
mgr Izabela Gregorczuk-Stasiak
tel. 22 55 24 211, 22 55 24 210, e-mail: izagata@adm.uw.edu.pl
Jadwiga Sękulska
tel. 22 55 24 210, 22 55 24 211, e-mail: j.sekulska@uw.edu.pl
mgr Beata Kryśkiewicz
tel. 22 55 24 208, e-mail: beatabest@adm.uw.edu.pl
mgr Magdalena Stępień
tel. 22 55 20 743, 22 55 24 213, e-mail: mstepien@adm.uw.edu.pl
mgr Zofia Ciemięga
tel. 22 55 24 201, e-mail: zgrzelak@adm.uw.edu.pl
mgr Anna Wawryszewicz
tel. 22 55 20 615, e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

BIURO WSPOMAGANIA ROZWOJU
Kierownik Bura Wspomagania Rozwoju
Grzegorz Bochenek
tel. 22 55 20 796, e-mail: bochenek@adm.uw.edu.pl
Zastępca Kierownika Bura Wspomagania Rozwoju
Dominik Wasilewski
tel. 22 55 21 307, e-mail: dominik.wasilewski@uw.edu.pl
Pracownicy:
Ewa Szkop

Biuro W sparcia Badań ICM

Hanna Szymanowska

22 87 49 201

h.szymanowska@icm.edu.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa

Magdalena Jarosz

22 87 49 437

maja@icm.edu.pl

Przygotowanie ankiety jednostki. Udział w
przygotowaniu Sprawozdania dla Rektora.
Udział w przygotowaniu Sprawozdania
Dyrektora z kadencji. Działalność
statutowa (przygotowanie wniosku o
przyznanie środków na działalność
statutową, powołanie komisji, podział
środków). Opieka formalna nad wnioskami
inwestycyjnymi składanym przez ICM.
Konkursy NCN, NCBiR i inne - pomoc w
uzupełnieniu wniosków i zebraniu
podpisów.
pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, kalkulacja
wynagrodzeń, z zakresu projektów NCN
(Granty), MNiSW (SPUB-y, BST, DSM,
inwestycje aparaturowe i budowlane,
projekty zagraniczne współfinansowane
ze środków krajowych - granty na wsparcie
VII Programu Ramowego), Projektów
Ramowych (VII Program Ramowy, Horizon
2020), projektów zagranicznych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
prac badawczych zamówionych (Norweski
Mechanizm Finansowy) tzw "S", prac
badawczych fundowane tzw "F", dotacji
celowych tzw. "DOC", rozliczania
przychodów i kosztów własnych, projektów
krajowych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)

Sekcja Finansowo-Księgowa

Karolina Fabiszewska

22 87 49 436

k.fabiszewka@icm.edu.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa

Agnieszka Bul

22 87 49 431

a.bul@icm.edu.pl

pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, kalkulacja
wynagrodzeń, z zakresu projektów NCN
(Granty), MNiSW (SPUB-y, BST, DSM,
inwestycje aparaturowe i budowlane,
projekty zagraniczne współfinansowane
ze środków krajowych - granty na wsparcie
VII Programu Ramowego), Projektów
Ramowych (VII Program Ramowy, Horizon
2020), projektów zagranicznych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
prac badawczych zamówionych (Norweski
Mechanizm Finansowy) tzw "S", prac
badawczych fundowane tzw "F", dotacji
celowych tzw. "DOC", rozliczania
przychodów i kosztów własnych, projektów
krajowych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)
pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, kalkulacja
wynagrodzeń, z zakresu projektów NCN
(Granty), MNiSW (SPUB-y, BST, DSM,
inwestycje aparaturowe i budowlane,
projekty zagraniczne współfinansowane
ze środków krajowych - granty na wsparcie
VII Programu Ramowego), Projektów
Ramowych (VII Program Ramowy, Horizon
2020), projektów zagranicznych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
prac badawczych zamówionych (Norweski
Mechanizm Finansowy) tzw "S", prac
badawczych fundowane tzw "F", dotacji
celowych tzw. "DOC", rozliczania
przychodów i kosztów własnych, projektów
krajowych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)

Sekcja Finansowo-Księgowa

Hubert W ojtasik

22 87 49 433

h.wojtasik@icm.edu.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa

Kamil Nowakowski

22 87 49 435

k.nowakowski@icm.edu.pl

pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, z zakresu
projektów NCN (Granty), MNiSW (SPUBy, BST, DSM, inwestycje aparaturowe i
budowlane, projekty zagraniczne
współfinansowane ze środków krajowych granty na wsparcie VII Programu
Ramowego), Projektów Ramowych (VII
Program Ramowy, Horizon 2020),
projektów zagranicznych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych, prac badawczych
zamówionych (Norweski Mechanizm
Finansowy) tzw "S", prac badawczych
fundowane tzw "F", dotacji celowych tzw.
"DOC", rozliczania przychodów i kosztów
własnych, projektów krajowych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)
pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, kalkulacja
wynagrodzeń, z zakresu projektów NCN
(Granty), MNiSW (SPUB-y, BST, DSM,
inwestycje aparaturowe i budowlane,
projekty zagraniczne współfinansowane
ze środków krajowych - granty na wsparcie
VII Programu Ramowego), Projektów
Ramowych (VII Program Ramowy, Horizon
2020), projektów zagranicznych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
prac badawczych zamówionych (Norweski
Mechanizm Finansowy) tzw "S", prac
badawczych fundowane tzw "F", dotacji
celowych tzw. "DOC", rozliczania
przychodów i kosztów własnych, projektów
krajowych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)

Sekcja Finansowo-Księgowa

Magdalena Mikołajczuk

22 87 49 432

m.mikolajczuk@icm.edu.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa

Beata W olicka

22 87 49 430

b.wolicka@icm.edu.pl

pełna obsługa księgowo- kadrowa
wszystkich realizowanych projektów (w
tym także projektów POKL, POIG, POIś i
innych projektów finansowanych przez
NCBIR - PBS, Innotech, projekty
systemowe) i zadań; pełna obsługa
finansowa w zakresie sprawozadawczości
finansowej, w tym między innymi:
przygotowywanie wniosków w częsci
finansowej, budżetowanie projektów,
planowanie wydatków, z zakresu
projektów NCN (Granty), MNiSW (SPUBy, BST, DSM, inwestycje aparaturowe i
budowlane, projekty zagraniczne
współfinansowane ze środków krajowych granty na wsparcie VII Programu
Ramowego), Projektów Ramowych (VII
Program Ramowy, Horizon 2020),
projektów zagranicznych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych, prac badawczych
zamówionych (Norweski Mechanizm
Finansowy) tzw "S", prac badawczych
fundowane tzw "F", dotacji celowych tzw.
"DOC", rozliczania przychodów i kosztów
własnych, projektów krajowych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych (
w tym także świadczenie usług
badawczych i edukacyjnych)
pełna obsługa kadrowa wszystkich
realizowanych projektów i zadań

Instytut Studiów Społecznych
Sekcja finansowa

Alicja Newecka

22 831 51 53

alicjan@adm.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
Sekcja Obsługi Badań

Piotr Dyczek

22 55 22 520

novae@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Elżbieta W irska

22 55 22 520

ekwirska@uw.edu.pl

Dyrekcja
przygotowanie sprawozdań finansowych
do projektów badawczych, budżetowanie,
kalkulacja wynagrodzeń,plan wydatków

Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Sekcja Obsługi Badań

Paweł Kaczmarczyk

22 659 74 11

migration.cmr@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Joanna Zuzankiewicz

22 822 91 73

j.sobecka@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Sekcja Obsługi Badań

Paweł Napiorkowski

22 55 46 216

pjn@slcj.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Agnieszka Maciejewska

22 55 46 114

amaciejewska@slcj.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne etc.)
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków,

Wydział Zarządzania
Sekcja Obsługi Badań

Krystyna Gójska

22 55 34 031

gojska@wz.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Anna Stelmasiak

22 55 34 066

astelmasiak@wz.uw.edu.pl

obsługa administracyjna i finansowa
działalności statutowej, obsługa młodych
naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich.
obsługa administracyjna i finansowa
grantów NCN, pomoc w przygotowaniu
wniosków na badania naukowe,
sprawozdawczość - ankieta jednostki

Sekcja Obsługi Badań
Sekcja Obsługi Badań
Pracownia Funduszy Unijnych i
Programów Pomocowych
Pracownia Funduszy Unijnych i
Programów Pomocowych

Agata Król
Maria W ysocka

22 55 34 138
22 55 34 135

akrol@mail.wz.uw.edu.pl
mwysocka@mail.wz.uw.edu.pl

Przemysław Dubel

22 55 34 114

Pdubel@mail.wz.uw.edu.pl

Jolanta W oźniak

22 55 34 043

JW ozniak@wz.uw.edu.pl

obsługa administracyjna 7PR
obsługa finansowa 7PR

Rozliczenia finansowe, plan wydatków etc.

Wydział "Artes Liberales"
Sekcja finansowa

Ewa Jakubiec

55 20 131 w 211

Jakubiec@ibi.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Marzena Jesiotr

22 55 20 131 w 218

marzena@ibi.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Monika Kraszewska

22 55 20 131 wew. 217

kraszewska@al.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Barbara Dębowczyk

22 55 20 131 wewn. 118

debowczyk@al.uw.edu.pl

Granty NCN , Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej , Europejski Program Badawczy (
ENBACH)
fundusze strukturalne UE ( POKL, MPD)
Program humanistyczny MNiSW ,
Diamentowy Grant, Grant ERC - 7
Program Ramowy UE, Działalność
statutowa
Mobilność Plus, "Stypendium Naukowe
dla wybitnego młodego naukowca"

Wydział Biologii
obsługa administracyjna konkursów i
programów, przygotowanie wniosków o
dotacje z funduszy strukturalnych UE i
programów krajowych, konsultacje w
zakresie realizacji projektów
niebadawczych, pomoc administracyjna w
przygotowaniu projektów badawczych
oraz składaniu wniosków, ewidencja
wniosków składanych przez pracowników
jednostki
obsługa administracyjna konkursów i
programów, przygotowanie wniosków o
dotacje z funduszy strukturalnych UE i
programów krajowych, konsultacje w
zakresie realizacji projektów
niebadawczych, pomoc administracyjna w
przygotowaniu projektów badawczych
oraz składaniu wniosków, ewidencja
wniosków składanych przez pracowników
jednostki

Sekcja obsługi projektów

Ewa Kral

22 55 41 108

fundusze@biol.uw.edu.pl,
e.g.kral@uw.edu.pl

Sekcja obsługi projektów

Izabela Uliasz

22 55 41 034

izabela.uliasz@biol.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Monika Jankowska

22 55 42 516

m.jankowska@uw.edu.pl

obsługa w zakresie finansowym jednostek
organizacyjnych W ydziału Biologii

Sekcja finansowa

Agnieszka Kołakowska

22 55 42 514

akolakowska@biol.uw.edu.pl

obsługa w zakresie finansowym jednostek
organizacyjnych W ydziału Biologii

Sekcja finansowa

Alicja Kulesza

22 55 42 514

alicja.kulesza@biol.uw.edu.pl

obsługa w zakresie finansowym jednostek
organizacyjnych W ydziału Biologii

Sekcja finansowa

Bożena Różecka

22 55 42 515

rozecka@biol.uw.edu.pl

obsługa w zakresie finansowym jednostek
organizacyjnych W ydziału Biologii

Sekcja finansowa
Sekcja finansowa

Urszula Pirecka
Elżbieta Stachyra

22 55 42 513
22 55 42 516

u.pirecka@uw.edu.pl

Wydział Chemii
Sekcja finansowa

Elzbieta Piotrowska

22 822 02 11 w. 354

Sekcja finansowa

Jolanta Kwiatkowska

22 822 02 11 w. 304

Sekcja finansowa

Jolanta Pisarek

22 822 02 11 w. 304

Sekcja finansowa

Joanna Szmydt

22 822 02 11 w. 340

Sekcja finansowa

Marzanna Złotkowska-Osica

22 822 02 11 w. 340

Nadzór i kontrola nad wszystkimi
sprawami dot. działu
Obsługa umów za prace zlecone itp.
jolanta.kwiatkowska@chem.uw.edu.pl Przedpłaty i rozliczenia w dewizach,
rozliczanie delegacji krajowych itp.
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
jolanta.pisarek@chem.uw.edu.pl
finansowych do projektów badawczych,
przewalutowania
obsługa i rozliczenie dot. funduszy
joanna.szmydt@cgem.uw.edu.pl
strukturalnych
obsługa projektów badawczych od strony
marzena.zlotkowska@chem.uw.edu.p
wprowadzania do HMS dokumentów
l
kosztowych, przedpłaty krajowe
elzbieta.piotrowska@chem.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Sekcja Obsługi Badań

Jurkowska Iwona

22 822 97 46 wew. 229

Mieczkowska Elżbieta

22 822 02 11 wew. 346

iwonajurkowska@chem.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu i składaniu
wniosków na badania naukowe i raportów;
obsługa wyjazdów zagranicznych: wnioski
wyjazdowe, zakup biletów; przygotowanie
wydziałowych wniosków (np. BST),
sprawozdań z dzialalności W ydziału;
pomoc przy organizacji konferencji )

emieczkowska@chem.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu i składaniu
wniosków na badania naukowe i raportów;
obsługa wyjazdów zagranicznych: wnioski
wyjazdowe, zakup biletów; przygotowanie
wydziałowych wniosków (np. BST),
sprawozdań z dzialalności W ydziału;
pomoc przy organizacji konferencji )

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Sekcja Obsługi Badań

Konrad Jajecznik

22 55 22 952

k.jajecznik@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Beata Surdej

22 828 62 21

sekcjafinansowa.wdinp@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, kosztorysy,
obsługa finansowa projektów badawczych

Wydział Filozofii i Socjologii
Sekcja Obsługi Badań

Katarzyna Stęborowska - urlop
mac. do 01.2015 r.

22 55 20 259

Sekcja Obsługi Badań

Beata Kalińska

22 55 20 259

b.kalinska@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Dorota Kuchnio

22 55 20 259

d.kuchnio@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Jolanta Dąbrowska

22 55 20 241

jdabrowska@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, zmówienia publiczne
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków

Wydział Fizyki
Sekcja Obsługi Badań

Małgorzata Szczytko

22 55 32 176

malgorzata.szczytko@fuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Monika Cedro

22 55 32 413

monika.cedro@fuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Małgorzata Melon

22 55 32 130

m.melon@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Anna W yrzykowska

22 55 32 358

anna.wyrzykowska@fuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Małgorzata Filiks

22 55 32 412

Malgorzata.Filiks@fuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Renata Żurawska

22 55 32 407

Renata.Zurawska@fuw.edu.pl

pomoc w przygotowywaniu wniosków,
umów raportów we wszystkich rodzajach
projektów naukowo badawczych, wnioski
na DST ankieta jednostki, sprawozdania
dla rektora
wnioski i umowy we wszystkich rodzajach
projektów badawczych, wniosek na
działalność statutową, ankieta jednostki,
sprawozdania dla JMR i dziekanów.
przygotowanie danych do raportów z IPS
przygotowanie danych do raportów z
pozostałych programów badawczych (GR,
PS, PM, itp.)
przygotowanie danych do raportów z
pozostałych programów badawczych (GR,
PS, PM, itp.)
przygotowanie danych do raportów z
pozostałych programów badawczych (GR,
PS, PM, itp.)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Sekcja finansowa
Sekcja finansowa
Sekcja finansowa
Sekcja finansowa

Aleksandra Kępczyńska
Iwona Orzechowska
Magdalena Dobrowolska
Bogumiła Skotnicka

22 55 20 667
22 55 20 667
22 55 20 667
22 55 20 667

aleksandra.kepczynska@uw.edu.pl
i.orzechowska@uw.edu.pl
magdad@uw.edu.pl

Wydział Historyczny

projekty zagraniczne
projekty krajowe
rozliczenia kasowe, przelewy itp.
rozliczenia krajowe (granty itp.)

Sekcja Obslugi Badań

Sekcja Obslugi Badań

Bożena Skarżyńska

Marzenna Szewczyk

22 55 24 533

22 55 24 548

b.skarzynska@uw.edu.pl

obsługa finansowa i pomoc w
przygotowaniu sprawozdań finansowych
projektów badawczych: granty NCN
(wszystkie typy); granty MNiSW ( SPUB);
międzynarodowe projekty badawcze
niewspółfinansowane (PS); programy
ramowe UE (7 Program Ramowy);
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

marzenna.szewczyk@uw.edu.pl

obsługa finansowa i pomoc w
przygotowaniu sprawozdań finansowych
projektów badawczych: narodowy
program rozwoju humanistyki (NPHR);
dotacje celowe (DOC); przedsięwzięcia i
programy określone przez Ministra NiSzW
(PM).

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Sekcja finansowa

Agnieszka Przetakiewicz

22 55 34 294

anocko@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Agnieszka Golec

22 55 34 294

a.golec@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
rozliczanie grantów, rozliczanie DSM.
rozliczanie BST

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Sekcja Obsługi Badań

Daniel Adamiak

22 55 44 297

D.Adamiak@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Joanna Biernacka

22 55 44 297

J.Biernacka@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Małgorzata Koślacz

22 55 44 205

M.Koslacz@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Beata Radzikowska

22 55 44 298

B.Radzikowska@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Magdalena Szwaranowicz

22 55 44 205

M.Szwaranowicz@mimuw.edu.pl

obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów

Sekcja Obsługi Badań

Łucja Krzak

22 55 44 296

L.Krzak@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Marlena Nowińska

22 55 44 216

M.Nowinska@mimuw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Ewa Puchalska-Farach

22 55 44 206

E.Puchalska@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Grazyna Gendera

22 55 44 114

gendera@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Bożena Zabielska

22 55 44 110

b.zabielska@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Ewelina W iśniewska

22 55 44 100

e.wiśniewska@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Beata Ciesiołaka

22 55 44 112

b.ciesiolka@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Małgorzata Dykałowicz

22 55 44 112

m.kotulska@mimuw.edu.pl

Sekcja finansowa

Grazayna Nojszewska

22 55 44 116

nojszew@mimuw.edu.pl

obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
obsługa zakupów z grantów, obsługa
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
rozliczenia wyjazdów (nierozliczanych
przez Kwesturę UW ), obsługa przyjazdów
gości, organizacja konferencji, obsługa
umów wypłacanych z grantów, doradztwo
w ywstąpieniach o granty badawcze,
raportowanie roczne i końcowe grantów
Pełnomocnik Kwestora, Kierownik Sekcji
projekt SYNAT; zastępuje pełnomocnika
Kwestora;
księgowanie dokumentów BST; obsługa
finansowo-ksiegowa, uzgadnianie kosztów
KNOW , W ELCOME, analiza kont
rozrachunkowych
obsługa finansowo-ksiegowa ,
uzgadnianianie kosztów projektów
Homing Plus i grantów NCN
obsługa finansowo-ksiegowa i
uzgadnianie kosztów grantów NCN,
tematów ramowych i projektów
strukturalnych
kasa wydziału, obsługa finansowoksiegowa, uzgadnianie kosztów
programów homing Plus i strukturalnych

Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekcja Obsługi Badań

Anna Żuchowska

22 55 49 188

azuchowska@wne.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Genowefa Smagała

22 55 49 167

gsmagala@wne.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, projekty finansowane przez
NCN, Projekty finanowane w ramach
Polsko - Norweskiej W spółpracy
Badawczej, Badania Statutowe
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy, programy europejskie,
programy FNP, programy i inicjatywy
MNiSW

Wydział Neofilologii

Sekcja finansowa

Małgorzata Jedut

22 55 21 553

m.jedut@uw.edu.pl

Wydział Orientalistyczny

obsługa działalności badawczej, projektów
badawczych pod względem finansowym,
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
bieżące informacje o poniesionych
wydatkach, przygotowywanie
ogólnowydziałowych wniosków na
działalność statutową, rozliczenia
finansowe.

Sekcja Finansowa

Irena Kryśkiewicz

22 55 22 551

irena-kryskiewicz@go2.pl

Sekcja Finansowa

Beata Kryśkiewicz

22 55 22 551

beatabest@adm.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków, sprawozdania, budżetowe
i pozabudżetowe W O, F-ki itp.
pomoc w przygotowaniu sprawozdań
finansowych do projektów badawczych,
budżetowanie, kalkulacja wynagrodzeń,
plan wydatków, sprawozdania, budżetowe
i pozabudżetowe W O, F-ki itp.

Wydział Pedagogiczny

Sekcja Obsługi Badań

Maria W alczewska

22 55 308 68

m.walczewska@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Sylwia Swat-Marek

22 55 308 24

s.swat@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Barbara Grzywińska

22 55 24 322

b.grzywimska@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań
Sekcja Obsługi Badań
Sekcja finansowa

Grzegorz Leszczyński
Dorota Kruk
Katarzyna Janikowska

22 55 20 428
22 55 20 534
22 55 20 512

badania statutowe oraz badania na
dofinansowanie młodej kadry przyjmowanie wniosków indywidualnych,
pomoc w ich przygotowaniu i
opracowaniu (pomoc merytoryczna nie
obejmująca kwestii finansowych!.
Przyjmowanie sprawozdań z realizacji
dofinansowanych projektów badawczych.
wszystkie kwestie finansowe dotyczące
badań

Wydział Polonistyki
grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl
dorota.kruk@uw.edu.pl
k.janikowska@uw.edu.pl

Wydział Psychologii

Sekcja badań

Teresa Dyżakowska

22 55 49 719,720

badania@psych.uw.edu.pl

Sekcja badań

Elzbieta Lenarcik

22 55 49 719,720

badania@psych.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe w ramach ogłoszonych
konkursów, nazwy obsługiwanych i
rozliczanych programów badawczych:
Badania Statutowe, Działalnośc Statutowa
Młodych, OPUS,SONATA, SONATA BIS,
PRELUDIUM MAESTRO, FUGA,
HARMONIA, Granty Fundacji Nauki
Polskiej, Granty DIAMENTOW E , 7
Programy Ramowe, COST, JUVENTUS
PLUS , Inwestycje Aparaturowe, oraz inne
Projekty międzynarodowe, rozliczenie
finansowe organizowanych konferencji,
zakup biletów miedzynarodowych i
naliczanie diet, opracowanie Ankiety
Jednostki )
pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe w ramach ogłoszonych
konkursów, nazwy obsługiwanych i
rozliczanych programów badawczych:
Badania Statutowe, Działalnośc Statutowa
Młodych, OPUS,SONATA, SONATA BIS,
PRELUDIUM MAESTRO, FUGA,
HARMONIA, Granty Fundacji Nauki
Polskiej, Granty DIAMENTOW E , 7
Programy Ramowe, COST, JUVENTUS
PLUS , Inwestycje Aparaturowe, oraz inne
Projekty międzynarodowe, rozliczenie
finansowe organizowanych konferencji,
zakup biletów miedzynarodowych i
naliczanie diet, opracowanie Ankiety
Jednostki )

Sekcja badań

Katarzyna Sułkowska

22 55 49 719,720

badania@psych.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Iwona Makowska-Bubek

22 55 49 715

imb@psych.uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Katarzyna Sekścińska

22 55 49 842

ks@psych.uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe w ramach ogłoszonych
konkursów, nazwy obsługiwanych i
rozliczanych programów badawczych:
Badania Statutowe, Działalnośc Statutowa
Młodych, OPUS,SONATA, SONATA BIS,
PRELUDIUM MAESTRO, FUGA,
HARMONIA, Granty Fundacji Nauki
Polskiej, Granty DIAMENTOW E , 7
Programy Ramowe, COST, JUVENTUS
PLUS , Inwestycje Aparaturowe, oraz inne
Projekty międzynarodowe, rozliczenie
finansowe organizowanych konferencji,
zakup biletów miedzynarodowych i
naliczanie diet, opracowanie Ankiety
Jednostki )
nadzór nad pracą Sekcji Badań i Sekcji
Finansowej
realizacja zamówień publicznych w
trybach opisanych w Ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz poprzez
zapytanie o cene opracowanie umów
sprzedazy i realizacji usług

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Sekcja Obsługi Badań

Wacława M. Bojarska

22 55 31 625

m.bojarska@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Badań

Dorota Złotkowska

22 55 31 625

d.zlotkowska@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Anna Mazurek

22 55 31 6 29

anna.mazurek@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Beata Matracka

22 55 31 628

b.matracka@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Monika Różańska

22 55 31 628

m.rozanska@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

Anna Kłos

22 55 31 628

a.klos@uw.edu.pl

pomoc w przygotowaniu wniosków na
badania naukowe, rozliczenia finansowe,
kosztorysy.
obsługa projektów badawczych, wyciągi
bankowe projektowe, księgowanie badania
nadzór nad finansami W ydziału,
koordynacja pracy zespołu, sprawozdania
okresowe,
umowy, księgowanie - dydaktyka, FID,
faktury, rejestry, księgowanie - dydaktyka,
transakcje zagraniczne
obsługa kasy, faktury za studia, wyciągi
bankowe, rejestry, księgowanie dydaktyka, transakcje zagraniczne,
intrastat

