
Zarządzenie Nr 50/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 
 

 

w sprawie:  warunków uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy 

prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego 

wydziałów AWF Warszawa 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 3 

Statutu AWF Warszawa oraz § 1 ust. 3 uchwały Nr 25/2017/2018 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 roku 

w sprawie: opracowania strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa (zwanej 

dalej „uchwałą”), a także mając na względzie wpływ kategorii naukowej wydziałów na 

wysokość finansowania uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

wprowadzam następujące zasady uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy 

prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF 

Warszawa: 

 

§ 1 

1. Na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów Senat AWF Warszawa 

wydziela celową rezerwę prorozwojową w wysokości do 2% dotacji podmiotowej 

MNiSW w planie rzeczowo-finansowym AWF Warszawa. Cel i zasady opracowania 

strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa określa uchwała.  

2. Warunkiem uruchomienia celowej rezerwy prorozwojowej dla wydziału jest spełnienie 

warunku określonego w § 1 ust. 2 uchwały, plan szczegółowych wydatków na rok 

kalendarzowy, na który przyznawane są środki z rezerwy oraz decyzja Rektora 

w sprawie.  

3. Głównym celem stworzenia celowej rezerwy prorozwojowej dla wydziału jest 

pozyskania większej liczby grantów, w tym z NCN oraz NCBiR i zwiększanie 

efektywności publikacyjnej nauczycieli akademickich w czasopismach z IF, co w efekcie 

ma doprowadzić do uzyskania kategorii naukowej A. 

 

§ 2 

Rezerwę prorozwojową na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów 

(RPR) przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i wydaniem 

przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa publikacji w czasopismach 

z listy IF oraz na działania pracowników AWF Warszawa służących pozyskaniu projektów 

lub środków, o których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Zasady finansowania lub dofinansowania z RPR publikacji 

1. W pierwszej kolejności dofinansowywane będą działania (tłumaczenie, redakcja tekstu) 

związane z wydaniem publikacji w tych czasopismach z listy IF, które nie pobierają opłat 

w związku z wydaniem publikacji/artykułu. 



2. Dziekani zobowiązani są do przestrzegania zasady, by publikacje podległych im 

pracowników wydziału dofinansowane w ramach wspomagania działalności 

publikacyjnej z RPR były publikacjami z zakresu z nauk o kulturze fizycznej w proporcji 

nie mniejszej niż 80%, a w przypadku monografii w 100%. 

3. Uruchamiania RPR dla wydziału będzie następowało po wykorzystaniu przysługujących 

wydziałowi środków finansowych pochodzących z dotacji statutowej, o ile wydział 

takową dotację posiada.  

4. Kierownicy i wykonawcy projektów działalności statutowej lub innych projektów 

pokrywają koszty publikacji z przyznanej im dotacji RPR, z tym że artykuły 

w czasopismach pobierających opłaty w związku z wydaniem publikacji/artykułu mogą 

być finansowane w maksymalnej wysokości 50% ze środków RPR, z zastrzeżeniem 

wyjątku wskazanego w ust. 6. 

5. Uruchamianie RPR dla wydziału może nastąpić nie częściej niż raz na pół roku na 

wniosek dziekana, po przedłożeniu dotychczasowych efektów wdrożonej strategii. 

6. Dofinansowaniu z RPR mogą podlegać wyłącznie publikacje z listy IF w czasopismach 

posiadających co najmniej 30 pkt. MNiSW, z tym że: 

a) 40 pkt. MNiSW lub więcej punktowe publikacje finansowane są w 100%, 

b) 30-40 pkt. MNiSW punktowe publikacje finansowane są w 50%. 

7. Dofinansowaniu z RPR mogą podlegać wyłącznie Monografie opublikowane przez 

wydawnictwo z listy MNiSW, na następującym poziomie dofinansowania z RPR: 

a) Lista A+ w 100%, 

b) Lista A w 100%, 

c) Lista B w 50%, 

d) Inne bez dofinansowania. 

8. Dofinansowaniu z RPR mogą podlegać wyłącznie te publikacje, o których mowa w ust. 6 

i 7, i których autorzy albo współautorzy zostali ponadto uwzględnieni przy określeniu 

liczby N w danej dyscyplinie naukowej złożyli i oświadczenie, oraz wskazali AWF 

Warszawa jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły 

podstawę do opracowania artykułu naukowego lub monografii naukowej lub innego 

osiągnięcia naukowego lub artystycznego. 

9. W przypadku współautorstwa artykułu naukowego lub monografii z udziałem osób spoza 

AWF Warszawa, dofinansowaniu podlegają wyłącznie artykuły opublikowane 

w czasopismach z co najmniej 40 pkt. MNiSW, a w przypadku monografii - wydawanych 

w znaczących wydawnictwach, których lista zostanie opublikowana w rozporządzeniu 

Ministra NiSW. 

 

§ 4 

Zasady finansowania lub dofinansowania z RPR innych działań 

1. Dofinansowaniu z RPR mogą podlegać działania pracowników AWF Warszawa na rzecz 

pozyskania: 

a) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie 

konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub 

instytucje krajowe, w tym z  NCN oraz NCBiR, 

b) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez 

przedsiębiorców,  

c) środków finansowych uzyskanych z tytułu komercjalizacji bezpośredniej lub 

pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Wartość pozyskanych projektów lub środków finansowych ujętych w ust. 1 nie może być 

mniejsza niż 200 000 zł, o ile działania pracowników AWF Warszawa na rzecz 

pozyskania tych projektów lub środków mają być dofinansowane z RPR. 



3. Potencjalną skuteczność działań na rzecz pozyskania  projektów lub środków ujętych 

w ust. 1, a także ich potencjalną wartość dla AWF Warszawa oraz zasadność 

uruchomienia w związku z tym środków z RPR dla projektu, w tym proponowaną 

wysokość uruchamianych środków, opiniuje senacka Komisja Nauki na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie. Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje z upoważnienia 

Rektora Prorektor właściwy ds. nauki. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku niezrealizowania publikacji lub opublikowania jej niezgodnie z wymogami 

określonymi w § 3 niniejszego zarządzenia, nierealizowania lub nieuzyskania projektu, 

albo w przypadku nieuzyskania środków, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. c niniejszego 

zarządzenia, pobrane z RPR na ten cel środki podlegają zwrotowi, chyba że Rektor 

postanowi inaczej.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem, a dotyczącym warunków 

uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy prorozwojowej na pokrycie 

wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa decyduje Rektor. 

3. Prorektor właściwy ds. nauki współpracuje z dziekanami wydziałów oraz senacka 

Komisją Nauki i Rektorem w zakresie koordynacji działań służących wykonaniu zapisów 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

                                                                              Rektor 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 


