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REGULAMIN KONKURSU „SWOBODA BADAŃ” NA SFINANSOWANIE DZIAŁAŃ 

BADAWCZYCH W RAMACH „INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Swoboda Badań” dotyczącego finansowania 

działań badawczych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach zwanego dalej Uniwersytetem. 

2. Konkurs jest finansowany w ramach programu pn.: „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, 

zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu 

w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025. 

3. Jednostką będącą koordynatorem konkursu „Swoboda badań” jest Działu Nauki. 

4. Przedmiotem finansowania są działania badawcze związane w szczególności z tematyką 

zgodną z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB) Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, wymienionymi w projekcie IDUB, oraz spójne z dokumentem Agendy 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Transforming our world: The 2030 agenda for 

sustainable development), służące osiągnięciu celów Inicjatywy.  

5. W uzasadnionych przypadkach finansowanie może uzyskać inne działanie badawcze niż 

wymienione powyżej, pod warunkiem, że przyczynia się ono do osiągnięcia celów 

Inicjatywy, w szczególności zwiększenia znaczenia i widzialności Uniwersytetu w regionie, 

Europie oraz na świecie. 

6. Terminy naboru wniosków do kolejnych edycji konkursu są ogłaszane na stronie 

internetowej Inicjatywy: www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

7. Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego działania badawczego wynosi do 

10 000 zł, a w uzasadnionych przypadkach, wyszczególnionych § 4, ust. 5, dofinansowanie 

może wynosić do 20 000 zł. 

8. Na finansowanie konkursu w każdym roku budżetowym trwania programu przeznacza się 

do 1 000 000 zł. 
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§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest udoskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie 

wysokiej jakości dorobku naukowego, eksploracja nowej tematyki badawczej, 

upowszechnianie i komercjalizacja wyników badań, a w konsekwencji zwiększenie wpływu 

działalności naukowej uczelni na rozwój nauki w kraju i za granicą, zintensyfikowanie 

działalności naukowej w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych Uniwersytetu, 

a także rozwój współpracy badawczej z partnerami z sojuszu T4E.  

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

Dofinansowanie mogą otrzymać pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadający 

numer ORCID, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N pracowników 

prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz upoważnili 

Uczelnię do wykazania swoich osiągnięć na potrzeby ewaluacji. Ponadto ich dorobek 

publikacyjny lub artystyczny jest afiliowany do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w bieżącej ocenie ewaluacyjnej (warunek ten nie dotyczy nowo zatrudnionych pracowników – 

do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia). 

 

§4 

Zasady konkursu 

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia działania badawczego jest złożenie 

wypełnionego Wniosku konkursowego dostępnego w formie formularza na stronie 

internetowej poświęconej Programowi, tj. www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

2. Okres realizacji działania badawczego wynosi maksymalnie 12 miesięcy od momentu 

przekazania Wnioskodawcy informacji o przyznaniu dofinansowania. 

3. Wnioskodawca oświadcza, że działanie badawcze, które jest przedmiotem wniosku, nie jest 

finansowane ze źródeł zewnętrznych. 

4. We wniosku należy wymienić najważniejszą publikację z bieżącego okresu ewaluacyjnego, 

której autorem jest Wnioskodawca, opisać prowadzone badania, uzasadnić konieczność 

dofinansowania planowanego działania badawczego oraz podać jego szacunkowe koszty. 
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5. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania minimum jednego osiągnięcia 

publikacyjnego lub artystycznego, które zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. 

Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 20 000 zł, powinien 

dodatkowo zadeklarować osiągnięcie innego istotnego naukowo rezultatu, np. złożenie 

wniosku o międzynarodowy grant, nawiązania współpracy międzynarodowej, działania 

komercjalizacyjnego itp. 

6. Dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzeń dla Wnioskodawców. 

7. Oceny wniosków dokonuje Zespół utworzony przy Radzie Naukowej Inicjatywy zwany 

dalej Zespołem. 

8. Wnioski konkursowe zostają poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. 

Ocena merytoryczna opiera się na analizie poziomu naukowego oraz zgodności tematyki 

badań z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, a także analizie wpływu deklarowanych 

rezultatów na ewaluację działalności naukowej UŚ (zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej, Dz.U. 2019 poz. 392). Na podstawie dokonanej oceny Zespół 

sporządza protokół z listą rankingową i rekomendacjami do otrzymania dofinansowania. 

9. Decyzje o przyznaniu środków podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Zespołu.  

10. Decyzja Rektora w sprawie przyznania dofinansowania ma charakter ostateczny. 

11. Wnioskodawca zostaje poinformowany o decyzji Rektora w sprawie dofinansowania drogą 

mailową w terminie do 30 dni od dnia złożenia Wniosku. 

12. Beneficjent niniejszego konkursu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania 

potwierdzającego wykonanie wnioskowanego działania badawczego w terminie nie 

przekraczającym 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie w formie formularza online  

jest zamieszczone na stronie Inicjatywy. 

13. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o osiągnięciu rezultatu, 

o którym mowa w punkcie 5, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie 

internetowej Inicjatywy.  

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 12, podlega merytorycznej ocenie Rady Naukowej 

Inicjatywy. 

15. Do niniejszego konkursu można przystąpić maksymalnie raz w ciągu jednej edycji 

konkursu. Kolejny wniosek o wsparcie innego działania badawczego może być złożony po 

rozliczeniu zadeklarowanego we Wniosku rezultatu (np. deklaracji przyjęcia publikacji do 

druku). 

16. Beneficjenci są zobowiązani do informowania o źródle finansowania swoich badań 

(umieszczając w publikacji formułę: „Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych 

w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego 
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w Katowicach” lub jej ekwiwalent w języku publikacji), a także do podejmowania 

współpracy w zakresie promocji działalności naukowej i popularyzacji wyników badań 

uzyskanych dzięki udziałowi w konkursie. 

 

§ 5 

Przykładowe finansowane działania badawcze 

 

1. Tłumaczenie lub korekta tekstu 

1) Dofinansowanie obejmuje tłumaczenie lub korektę tekstów prezentujących wysoki 

poziom naukowy, które planuje się opublikować w czasopiśmie naukowym 

o następującej minimalnej liczbie punktów według aktualnego wykazu MNiSW:  

 z dziedziny nauk humanistycznych: 70 punktów; 

 z dziedziny nauk społecznych: 70 punktów; 

 z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: 100 punktów; 

 z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych: 140 punktów; 

 z dziedziny nauk teologicznych: 70 punktów; 

 z dziedziny sztuki: 200 punktów. 

2) Dofinansowanie obejmuje korektę tekstów monografii przeznaczonych do 

opublikowania w wydawnictwie z poziomu II wykazu MNiSW. 

 

2. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej 

1) Wnioskowanie o dofinansowanie konferencji międzynarodowej o dużej renomie jest 

możliwe, jeżeli przewidziana jest pokonferencyjna publikacja artykułu w czasopiśmie 

o minimalnej liczbie punktów jak w pkt. 1 lub 140 pkt. w przypadku rozdziału (według 

aktualnego wykazu MNiSW). 

2) Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: opłaty 

konferencyjnej (także w przypadku konferencji online), kosztów podróży, 

zakwaterowania, diety.  

3) We wniosku należy określić rodzaj aktywności (prezentacja, udział w panelu). 

4) Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji. 
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3. Badania własne  

1) We wniosku należy szczegółowo opisać cel i metodologię badań wybranego 

zagadnienia, wpływ wyników na rozwój dyscypliny oraz uzasadnienie kosztów 

w powiązaniu z zadaniami badawczymi. 

2) W ramach badań własnych mogą być sfinansowane w szczególności następujące koszty: 

materiały do badań, odczynniki, odzież ochronna i środki ochrony osobistej, dostęp do 

danych źródłowych, licencje specjalistycznego oprogramowania, usługi zewnętrzne, 

inne materiały właściwe dla danej dyscypliny, a także inne uzasadnione koszty 

niezbędne do osiągniecia zamierzonych celów.  

3) W ramach badań własnych mogą być sfinansowane koszty, które zapewnią 

wnioskodawcy ukończenie kluczowych zadań naukowo-badawczych, skutkujące 

opracowaniem publikacji lub przygotowaniem projektu grantu. 

 

4. Kwerendy  

1) Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów kwerendy 

w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę, w tym w archiwach, 

bibliotekach, bazach danych itp. 

2) We wniosku należy szczegółowo opisać cel i plan wyjazdu oraz uzasadnienie 

wskazanych kosztów. 

 

5. Wyjazd konsultacyjny i studyjny 

1) Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów wizyt i konsultacji 

w naukowych instytucjach zagranicznych, w tym koszty podróży, zakwaterowania 

i diety. 

2) We wniosku należy szczegółowo opisać cel i plan wyjazdu, uzasadnić wybór instytucji, 

wymienić osoby, z którymi zamierza się nawiązać współpracę oraz uzasadnić koszty.  

3) Do wniosku należy załączyć zgodę reprezentanta instytucji goszczącej na przyjęcie 

Wnioskodawcy.  

 

6. Inne, uzasadnione działania badawcze 

1) W ramach konkursu mogą zostać sfinansowanie inne niż wymienione w punktach 1-5 

działania badawcze, pod warunkiem, że przyczyniają się one do osiągnięcia celów 

Inicjatywy i są istotne z punktu widzenia ewaluacji jakości działalności naukowej, 
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w szczególności zwiększenia znaczenia i widzialności Uniwersytetu w Regionie, 

Europie i na świecie. 

2) We wniosku należy wówczas szczegółowo scharakteryzować wybrane działanie 

badawcze, uzasadnić koszty związane z działaniem badawczym oraz opisać, w jaki 

sposób wyniki przyczynią się do osiągnięcia celów Inicjatywy, określonych 

w Zarządzeniu Rektora Uruchamiającym Inicjatywę oraz określonych na stronie 

internetowej Inicjatywy: www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu może ulec zmianie, o czym informuje się na stronie poświęconej 

Inicjatywie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Rektor. 
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