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Zasady finansowania działalności naukowej i artystycznej z podstawowych dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji  

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz sposoby ich wydatkowania 
 

Kryteria podziału funduszu statutowego: 

1. Fundusz dzielony jest na 6 części (5 kierunków oraz rezerwa dziekana – 15% budŜetu). 

2. Fundusz na publikacje i znaczące projekty artystyczne. 
3. Dotacja dla Biblioteki WPA w wysokości ok. 4% - ustalana co roku. 

4. Fundusz wynagrodzeń dla pracowników inŜynieryjno- lub naukowo–technicznych zaangaŜowanych w 

prace badawcze i rozwojowe. 

 

Kryteria podziału środków: 

1. Środki przekazywane są na podstawie pisemnej deklaracji realizujących zadania badawcze, 

aktywnych naukowo/artystycznie pracowników zakładów, zaliczanych do liczby N  

2. Środki na działalność statutową w trybie finansowania zaliczkowego mogą być przyznane osobie, 

która zobowiąŜe się do: 

a)   opracowania tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie znajdującym się w 

bazie Journal Citation Report (JCR)  lub European Reference Index for the 

Humanities (ERIH) lub innych;  

b)   publikacji monografii, artykułu, upublicznienia badań  lub przygotowania działania 

artystycznego mającego znaczny wpływ na podtrzymanie potencjału badawczego WPA; 

c)  pozyskiwania środków zewnętrznych,  przygotowania i zgłoszenia grantu badawczego 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub inną instytucję zajmującą się finansowaniem 

nauki i sztuki w trybie konkursowym. 

3. Wysokość przyznanej kwoty reguluje punktacja za publikacje, konferencje, wystawy, koncerty. 

Dofinansowanie podstawowe wynika z  ilości punktów wniesionych przez daną osobę i podjęte 

przez nią działania do parametryzacji WPA, np. 25 pkt. do  2500 zł, 4 pkt. do  400 zł.  Kwota 

dofinansowania akceptowana jest przez  Dziekana WPA 

4. Celowość przyznania środków opiniuje prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej na 

podstawie pisemnej argumentacji złoŜonej przez osoby wnioskujące. W terminie miesiąca 

pracownik zobowiązany jest do dostarczenia sprawozdania z osiągniętych w wyniku 

dofinansowania celów naukowych.   

 

Zasady dofinansowania z rezerwy dziekana:  

- konferencje: ogólnowydziałowe oraz te, przy których obowiązuje wpisowe i które mają 
dofinansowanie równieŜ z innego źródła; 

- wyjazdy zagraniczne: związane wyłącznie z realizacją zadań badawczych zgłoszonych do realizacji w 

tym:  wysoko punktowanych działań naukowych i artystycznych oraz związane z rozwijaniem 

współpracy międzynarodowej;  

- udział w konferencjach: dofinansowywanie tylko tych, na których zostaje wygłoszony referat przez 

osobę ubiegającą się o dofinansowanie;  

- publikacje efektów badań związanych z realizacją zadań zgłoszonych we wniosku;  
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- działalność kół naukowych i samorządu studenckiego: dofinansowywanie tych działań, które  

stanowią zadania zgłoszone we wniosku;  

-     projekty artystyczne,  które są wynikiem zadań zgłoszonych we wniosku statutowym. 


