
 

 

 

Poz. 11 

ZARZĄDZENIE NR 1 
DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie utworzenia funduszu badań naukowych 
 

Na podstawie art. § 60 ust. 1 pkt 5, 7, 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
(Monitor UW z 2019 r., poz. 190) Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 Tworzy się na Wydziale Historii fundusz badań naukowych.  

 
§ 2 

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie badań naukowych prowadzonych 
przez: 

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Historii; 
2) doktorantów realizujących badania pod opieką nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Wydziale Historii. 
 

§ 3 

W ramach funduszu środki finansowe są przyznawane w następujący sposób:  

1) ryczałtowo lub 
2) na zasadzie konkursu. 

 
§ 4 

1. Środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1:  
1) przyznawane są każdemu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na 

Wydziale Historii jako podstawowym miejscu pracy, który złożył ważne oświadczenia 
o prowadzeniu badań naukowych na Uniwersytecie Warszawskim i zaliczeniu do 
liczby „N”; 

2) przyznawane są jeden raz w roku; 
3) przyznawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 
4) podlegają wydatkowaniu do 30 czerwca roku akademickiego, w którym zostały 

przyznane; 
5) mogą być wydatkowane na dowolne cele związane z działalnością badawczą; 
6) przyznawane są w równej wysokości każdemu uprawnionemu, z zastrzeżeniem 

ust 2. 
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2. Pracownik zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy przed datą, 

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, otrzymuje do dyspozycji równowartość ½ kwoty 

przyznawanej pracownikowi w danym roku.  

 
§ 5 

Wysokość kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, określona jest 
decyzją Dziekana. 

 
§ 6 

Środki finansowe, o którym mowa w § 3 ust. 2:  
1) przyznawane są osobom, o których mowa w § 2, w drodze konkursów 

organizowanych nie rzadziej niż dwa razy do roku; 
2) przyznawane są przez komisję konkursową złożoną z Dziekana i Prodziekanów na 

podstawie zgłoszonych wniosków zawierających m.in. kosztorys planowanych 
działań, według kryteriów określonych w ogłoszeniach konkursowych; 

3) mogą być wydatkowane jedynie na cele określone w decyzji o ich przyznaniu; 
4) przyznawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i podlegają rozliczeniu 

w terminie 30 dni od zakończenia realizacji działania dotyczącego uzyskanego 
dofinansowania; 

5) przyznawane są na konkretne zadania związane z działalnością badawczą, m.in.: 
a) dofinansowanie publikacji naukowych; 
b) dofinansowanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych; 
c) dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych, seminariach lub 

warsztatach badawczych; 
d) dofinansowanie organizacji konferencji naukowych, seminariów lub warsztatów 

badawczych; 
e) dofinansowanie wyjazdów w celu prowadzenia badań naukowych; 
f) dofinansowanie zakupu specjalistycznego oprogramowania; 
g) dofinansowanie wykupienia licencji Gold Open Access. 
h) zakup literatury naukowej dla Biblioteki Wydziału Historii; 
i) dofinansowanie zakupu kopii materiałów archiwalnych oraz praw do ich 

publikacji; 
j) dofinansowanie przekładu lub korekty językowej tekstów naukowych; 
k) inne działania związane z pracą badawczą. 

 
§ 7 

Listy osób uzyskujących dofinansowanie w ramach funduszu, o którym mowa 
w § 6, wraz z wysokością dofinansowania, są podawane do publicznej informacji, m.in. 
poprzez publikację na stronie internetowej Wydziału. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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