
Uchwała nr 2/1/2020 
Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 z dnia 14 stycznia 2020 roku 

w sprawie  
szczegółowego regulaminu finansowania zespołów badawczych oraz indywidualnej 

działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki w roku 2020 
 

  
W oparciu o Zarządzenie Rektora UŚ  nr 171 z dnia 11 grudnia 2019 roku pt. Wytyczne w 
sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności zespołów badawczych na rok 
2020, Pismo okólne nr 16 Rektora UŚ  z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogólnych zasad 
podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i 
utrzymanie potencjału badawczego oraz Uchwałę nr 1/12/2019 Rady Naukowej Instytutu 
Pedagogiki z dnia 18 grudnia 2019 roku dotyczącą zasad organizacji, funkcjonowania i 
finansowania zespołów badawczych w Instytucie Pedagogiki w roku 2020 i Uchwałę 
nr1/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki z dnia 14 stycznia 2020 roku dotyczącą zasad 
organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej w Instytucie 
Pedagogiki w roku 2020, Rada Naukowa uchwala co następuje: 

 
§1 

Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki ustala szczegółowe zasady podziału środków z części 
badawczej subwencji UŚ w celu finansowania działalności zespołów badawczych  oraz  
indywidualnej działalności badawczej w postaci Szczegółowego regulaminu finansowania 
zespołów badawczych oraz indywidualnej działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki w 
roku 2020 , stanowiącego treść Załącznika nr 1. 
 

§ 2 
Do Szczegółowego regulaminu finansowania zespołów badawczych oraz indywidualnej 
działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki w roku 2020, Rada Naukowa Instytutu 
Pedagogiki  ustala algorytm wyliczania  kapitału indywidualnego pracownika przedstawiony 
w  Załączniku nr 2.  
 

§ 3 
Do Szczegółowego regulaminu finansowania zespołów badawczych oraz indywidualnej 
działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki w roku 2020, Rada Naukowa Instytutu 
Pedagogiki ustala wzór wniosku o dofinansowanie zespołowych projektów badawczych 
określony w Załączniku nr 3 tej Uchwały.  
 

§ 4 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach indywidualnej działalności 
badawczej określa Uchwała nr 1/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki  z dnia 14 
stycznia 2020 roku w sprawie zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania 
indywidualnej działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki w roku 2020, w Załączniku 
nr1 (część II). 
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu 

 
Dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki z dnia 14 stycznia 2020r. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN FINANSOWANIA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH 
ORAZ INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ W INSTYTUCIE 

PEDAGOGIKI W ROKU 2020 
 
 
1. Kwota przeznaczona na finansowanie działalności badawczej zespołów oraz indywidualnie 

prowadzonej działalności badawczej to kwota pozostała po odjęciu rezerwy Dziekana i 
rezerwy Dyrektora Instytutu oraz po odjęciu kosztów finansowania czasopism, zgodnie z 
oddzielnymi uchwałami Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki. Kwota ta zostaje podzielona  
w równych proporcjach na: 
-  część I; środki do podziału wg dorobku ewaluacyjnego N liczby pracowników Instytutu, 
w wyniku którego każdy pracownik po przedstawieniu projektu badawczego uzyskuje tzw. 
kapitał indywidualny;   
- część II; środki do podziału według merytorycznej oceny projektów badawczych 
złożonych przez zespoły i indywidualnych badaczy.  
 

2. Podziału części I środków dokonuje Dyrektor Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Instytutu. 
Podział ten opiera się na ustaleniu kapitału indywidualnego pracownika (KIP), który 
wyliczany jest na podstawie dorobku ewaluacyjnego pracowników z lat 2017-2019. 
Pracownik wskazuje 4 najlepsze sloty, w tym co najmniej 1 artykuł z lat 2017-2018 oraz 
co najwyżej 1 slot monograficzny za lata 2017-2019 (monografia autorska, współautorska 
albo rozdział). Podstawą wyliczania punktów za 4 wskazane przez pracownika sloty jest 
punktacja MNiSW1. Punkty za artykuły z lat 2017-2018 podlegają przeliczeniu wg.  
algorytmu (Załącznik nr 2). Weryfikacji punktów uzyskanych ze wskazanych przez 
pracownika slotów dokonuje komisja ds. działalności badawczej a następnie zatwierdza 
Dyrektor Instytutu. 
 

3. Podstawą ustalenia wysokości kapitału indywidualnego pracownika jest wartość punktu 
indywidualnego (WPI) wynikająca z podziału części I subwencji (zob. p. 1) przez sumę 
punktów uzyskanych przez wszystkich pracowników N ze wskazanych przez nich slotów. 
Wysokość kapitału indywidualnego jest iloczynem punktów uzyskanych przez pracownika 
oraz WPI.  

 
4. Pracownik dysponuje kapitałem indywidualnym w dowolny sposób. Może go włączać w 

środki finansowe zespołu badawczego, do którego zgłasza akces, w wysokości i na 
zasadach określonych przez lidera zespołu, może także włączyć go do indywidualnego 
projektu badawczego, występując o dodatkowe środki lub poprzestając na uzyskanym 
kapitale. 

 

 
1 Wg. aktualnego na dzień 14 stycznia 2020 wykazu czasopism i wydawnictw: 
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-
materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-
naukowych?fbclid=IwAR1r5VrJDxfH_-6ONjS5Ym_PqpN3-m4WDfWSDr-K3oeqtKr4w9rcA5aAS2Y  
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5. Część II subwencji na prowadzenie działalności badawczej i utrzymanie potencjału 
badawczego Instytutu jest dzielona w proporcjach: 70% na subwencjonowanie projektów 
składanych przez zespoły badawcze oraz 30% na dofinansowanie projektów składanych 
przez indywidualnych badaczy. Rada Naukowa może zmienić wyznaczone proporcje 
podziału. Ustalenia kwoty dofinansowania poszczególnych projektów badawczych 
(zespołowych i indywidualnych) dokonuje komisja dyscyplinowa ds. działalności 
badawczej, powołana zgodnie z §2 p. 1. Uchwała nr 1/12/2019 Rady Naukowej Instytutu z 
dnia 18 grudnia 2020  a następnie zatwierdza Dyrektor Instytutu. 
 

6. Komisja ds. działalności badawczej dokonuje oceny projektów badawczych według 6 
kryteriów merytorycznych: 1/ oryginalność tematu i celu badań, 2/ zgodność tematu i celów 
badań z POB-ami i potencjalny wpływ na społeczeństwo, 3/ trafność i oryginalność 
rozwiązań metodologicznych, 4/ realność realizacji badań i osiągnięcia celów, 5/ wartość 
zakładanych efektów ewaluacyjnych, 6/ trafność zakładanych kosztów i wydatków. 

 

7. Komisja dokonuje oceny projektów poprzez procedurę wyrażania ocen szczegółowych 
(dotyczących poszczególnych kryteriów) przez członków komisji w skali 0-5 punktów, a 
ostatecznym miernikiem oceny projektu jest suma średnich ocen poszczególnych kryteriów 
wyrażanych przez każdego członka komisji. Projekt badawczy może uzyskać 0-30 
punktów. 

 
8. Wysokość przyznanego przez komisję finansowania projektu uwzględnia kwotę subwencji 

jaką przeznaczono do podziału oraz całkowitą liczbę podmiotów składających projekty 
badawcze (zespoły oraz indywidualni badacze). Wysokość przyznanego na dany rok 
finansowania według uzyskanych przez projekt punktów zależy od wartości punktu 
projektowego (WPP) wyliczanego według następującego algorytmu:  
wartość punktu projektowego (WPP) wynika z podziału przedmiotowej kwoty subwencji 
przez iloczyn szacowanej liczby projektów zespołów i indywidualnych badaczy oraz 
maksymalnej oceny projektu /WPP = kwota: (30 punktów x szacowana liczba projektów)/2.   
Wyliczona w ten sposób wartość punktu projektowego (WPP) jest weryfikowana po 
zakończeniu naboru wniosków zespołów i indywidualnych o dofinansowanie działalności 
badawczej.  

 
9. Podstawą oceny projektu o dofinansowanie przez komisję jest wniosek zgłoszenia projektu 

badawczego. Wzór wniosku dla zespołu badawczego stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały 
nr 2/1/2020. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego określa Załącznik 
nr 1 część II do Uchwały nr 1/1/2020.   
 

10. Nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych ma charakter ciągły; rozpoczyna 
się 15 marca, a kończy 30 września 2020. Komisja ds. działalności badawczej rozpatruje 
wniosek w terminie 21 dni od złożenia go do Dyrektora Instytutu.   
 

11. Zespół lub badacz składający projekt badawczy do dofinansowania może odwołać się do 
Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki, składając stosowny wniosek do Dyrektora Instytutu 
w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o ocenie projektu. 

 
2 Szacowaną liczbę projektów ustala się na podstawie zgłoszeń pracowników dotyczących liczby projektów do 
dofinansowania, które będą chcieli składać jako zespół badawczy lub indywidualni badacze w roku 2020. 
Termin i tryb składania deklaracji ogłasza Dyrektor Instytutu do końca stycznia 2020. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki z dnia 14 stycznia 2020r - 
algorytm wyliczenia kapitału indywidualnego pracownika (KIP) 

 
Kapitał indywidualny pracownika (KIP) = ∑ punktów lub/i wag z 4 wskazanych slotów za 
lata 2017-2019 x WPI (wartość punktu indywidualnego) 
 
Punkty z 4 wskazanych przez pracownika slotów za lata 2017-2019 wylicza się na podstawie 
następujących zasad: 
 
Artykuły 
2017-2018 

Punkty za publikację wg 
listy czasopism MNiSW 
za lata 2017-2018 
 

Waga  Waga podzielona 
przez liczbę N 
autorów 

7-10 20 20/N 
11-12 40 40/N 
13-15 70 70/N 
20 -25  100 pierwiastek ze 1/N 

x 100 
 30-50 140 Bez podziału 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Punktacja MNiSW z grudnia 2019r 
Artykuły z roku 
2019 
 
 

20  
z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 
40/70  
(pierwiastek z P/N) 
100, 140 itp. (bez podziału) 
20  
z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 

 75 
(z II poziomu w wykazie Ministra) 

Monografie  
autorskie I 
poziomu  
2017-2019 
(podział na 
współautorów z 
UŚ wagi) 

20  
z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 
100 z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 

Monografie II 
poziomu 
 

Punkty wg. wykazu MNiSW (bez podziału na liczbę autorów) 
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Załączniki nr 3 do Uchwały nr 2/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki  
z dnia 14 stycznia 2020r. 

 
  
 Wzór wniosku zgłoszenia zespołowego projektu badawczego o dofinansowanie w ramach 
części II subwencji  
 
 
1.  Temat badawczy 
2.  Nazwa zespołu (nawiązująca do tematyki badań)  
3.  Osoba lidera ze wskazaniem sposobu spełniania przez niego wymogów formalnych 
4.  Skład zespołu wraz z wnoszonym przez członków kapitałem indywidualnym (punkty 

KIP i kwota wnoszona do zespołu przez każdego członka) 
5.  Cele badawcze do realizacji (w punktach) wraz z krótkim uzasadnieniem ich wartości 

naukowej (łącznie do 1000 znaków ze spacjami) 
6.  Relacja tematu badań /celów badawczych do POB-ów oraz zakładany wpływ 

społeczny badań (do 1000 znaków ze spacjami)  
7.  Zakładane efekty ewaluacyjne jakie osiągnie zespół i poszczególni jego członkowie 

(np. złożenie projektu zespołowego do NCN oraz każdy z członków składa publikację 
do czasopisma punktowanego za min. 20 p.) 

8.  Okres realizacji projektu badawczego - czas działania zespołu (max. 3 lata) 
9.  Krótki opis metodologiczny projektu - charakter badań, procedura badań: próba, 

metody, techniki, narzędzia, itp. (max. 1000 znaków ze spacjami)  
10.  Wnioskowana kwota subwencji 

1. Przewidywane koszty całkowite realizacji projektu: …….. 
2. Koszty w kolejnych latach:  

            1 rok …………. 
            2 rok …………… 
            3 rok …………… 
 
Opis projektowanych wydatków (typy) z szacunkową wysokością kosztów: 
(Przykład: 
 - tłumaczenie + proofreading artykułu do czasopisma za …. punktów = … PLN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


