
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 13 marca 2019 

w sprawie finansowania projektów badawczych, monografii i innych zadań badawczych z 

subwencji corocznie przyznawanej Akademii Pedagogiki Specjalnej  

Na podstawie § 44 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej stanowiącego załącznik do uchwały Senatu APS nr 104/2018 z dnia 20 

czerwca 2018 r., zarządzam co następuje: 

§1 

Ustalam następujące limity w finansowaniu projektów badawczych: 

1. Prawo ubiegania się o środki na realizację projektów badawczych mają pracownicy 

zatrudnieni na umowę o pracę lub kontrakt akademicki oraz studenci studiów 

doktoranckich prowadzonych w Akademii. 

2. Całkowity koszt realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków na 

utrzymanie potencjału badawczego i dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nie może 

przekroczyć kwoty 13.000 złotych (wraz z kosztami pośrednimi w wysokości 30% ). W 

tym: 
 

a) Kwerendy biblioteczne zagranicą mogą być finansowane jedynie w przypadku 

archiwaliów oraz badań źródłowych - do 1000 złotych, 

b) Koszty projektu mogą obejmować nie więcej niż dwie w ciągu roku konferencje 

krajowe, przy czym wyjazd uzasadniony jest jedynie w przypadku prezentacji 

wyników badań - do kwoty 1000 złotych, 

c) Koszty projektu mogą obejmować nie więcej niż jedną konferencję zagraniczną, 

przy czym wyjazd uzasadniony jest jedynie w przypadku prezentacji wyników 

badań - do kwoty 3000 złotych, 

d) Koszty projektu mogą obejmować zakup książek naukowych przydatnych w 

realizacji projektu - do kwoty 400 zł. 

e) Koszty konsultacji statystycznych - do 1000 zł. 

f) Przygotowanie materiału (kodowanie danych, transkrypcja, analiza) w zależności od 

wielkości próby - do kwoty 3000 zł. 

g) Zakupy sprzętu elektronicznego (laptopy, dyktafony, kamery cyfrowe etc.) nie mogą być 

dokonywane. Na potrzeby badań należy korzystać z zasobów Działu Obsługi 

Informatyczno-Medialnej.  

 

2. Konsultacje merytoryczne nie będą finansowane. 



3. Dofinansowanie kosztów wydania książek i innych publikacji będzie możliwe w trybie 

konkursowym, po przedstawieniu wniosku o wydanie monografii /publikacji i 

uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. 

4. Dofinansowanie kosztów tłumaczenia artykułu będzie możliwe z odrębnej puli, po 

przedstawieniu publikacji do oceny merytorycznej dokonanej przez Dyrektora Instytutu (lub 

osobę przez niego wskazaną) i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji (wewnętrzna recenzja). 

5. Dofinansowanie kosztów publikacji artykułu po pozytywnych recenzjach wydawniczych, 

publikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście JRC (Lista czasopism A, MNiSW) 

będzie możliwe z odrębnej puli środków, w miarę posiadanych środków. 

6. Uczelnia finansuje badania trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Wykorzystanie przyznanych 

środków w terminie określonym w harmonogramie jest obligatoryjne i nie może nastąpić 

później niż do dnia 31 października roku następującego po roku przyznania środków na 

realizację projektu badawczego. 

7. Publikacja będąca efektem badań, powinna być złożona do druku nie później niż po upływie 

roku od zakończenia realizacji projektu. Publikację uważa się za ostateczne, merytoryczne 

rozliczenie projektu. Publikacja może być finansowana ze środków Akademii, po złożeniu 

stosownego wniosku, w trybie wewnętrznego konkursu, po otrzymaniu dwóch pozytywnych 

recenzji. 

8. Finansowanie wydania nowatorskich monografii o dużym znaczeniu dla rozwoju danej 

dziedziny naukowej lub artystycznej może być finansowane w ramach środków finansowych 

przyznanych przez MNiSW na działalność upowszechniającą naukę. Ten tryb wymaga 

złożenia przez Akademię we współpracy z autorem stosownego wniosku. Wniosek składa się w 

terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym jest planowana 

realizacja zadania wydawniczego. 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 121/2018 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 stycznia 

2018.  

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 


