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P.T. 

Wnioskodawcy 

 

KOMUNIKAT EPIDEMICZNY 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wystąpieniem wywołanej tym wirusem choroby 

zakaźnej COVID-19, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego (od dnia 14 marca 2020 r.), a następnie stan epidemii (od dnia 20 marca 2020 r.). W tym 

samym czasie analogiczne działania zostały podjęte przez władze innych państw, zaś Światowa 

Organizacja Zdrowia uznała zaistniałą sytuację za pandemię. Ograniczenia, zakazy i nakazy wydawane 

przez uprawnione do tego organy władzy publicznej wpływają na całokształt życia społecznego, w tym 

także na możliwość prowadzenia badań naukowych w dotychczasowym zakresie. Pomimo upływu niemal 

roku od ogłoszenia stanu epidemii COVID-19, wciąż trudno jest przewidzieć moment powrotu do stanu 

sprzed pojawienia się zakażeń SARS-CoV-2. 

 

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 wpływają także na możliwości prowadzenia badań 

naukowych badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-

rosyjskich. Ograniczenie prowadzenia badań naukowych zależne jest od aktualnej sytuacji epidemicznej, 

zwłaszcza w Europie, ale jest stan dynamiczny i należy się liczyć, że realizacja programu badań 

naukowych w zaplanowanym zakresie i terminie napotka na trudności. Należy też mieć na uwadze, że w 

obecnej sytuacji prowadzenie transgranicznej działalności naukowej stwarza dla badacza dodatkowe 

zagrożenie zakażeniem SARS-CoV-2 oraz, w niektórych przypadkach, ciężkim przebiegiem COVID-19. 

 

Mając powyższe na uwadze, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie ogłosiło naboru 

wniosków o przyznanie stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację 

badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich na 

okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022. Nabór wniosków o przyznanie 

stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań naukowych 

podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia zostanie ogłoszony niezwłocznie po tym, kiedy 

ograniczenia, zakazy i nakazy wydawane przez władze publiczne w związku z pandemią COVID-19 nie 

będą miały istotnego wpływu na prowadzenie badań naukowych, zaś ogólna sytuacja nie będzie 

stanowiła istotnego zagrożenia dla życia i zdrowia badaczy. 

 

O wszystkim podejmowanych działaniach tym zakresie działaniach Centrum Polsko-Rosyjskiego 

Dialogu i Porozumienia będzie powiadamiać zainteresowanych badaczy zarówno na swojej stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (adres: http://bip.cprdip.pl/), jak i w głównym serwisie 

internetowym (adres: http://www.cprdip.pl/). Zapraszamy do okresowego odwiedzania tych stron 



 

internetowych i zapoznawania się z treścią kolejnych komunikatów w przedmiocie przyznawania 

stypendiów na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia. 

 

Z wyrazami szacunku 

                                  dr Ernest Wyciszkiewicz 
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