
 
REGULAMIN FINANSOWANIA ZADAŃ UWZGLĘDNIONYCH W PROGRAMIE 

REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI 2019-2022 

 
„Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Akademii Wychowania Fizycznego 

 
im. Bronisława Czecha w Krakowie w obszarze nauk o kulturze fizycznej” 

 
 

 

Informacje ogólne 
 
Wnioski o finansowanie poszczególnych zadań przewidzianych w programie mogą składać 

wszyscy pracownicy, pod warunkiem spełnienia zapisów umowy pomiędzy AWF Kraków i 

MNiSZW (wniosku projektowego) oraz poniższego regulaminu. 
 
Wnioskodawca zobowiązany jest do opisywania dokumentów stanowiących podstawę 

wydatkowanych środków finansowych następującą treścią: "Płatne ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 022/RID/2018/19 z dnia 18.12.2018 

roku w kwocie.........złotych". 

 
Wszelakie publikacje wyników prac finansowanych z projektu muszą być opatrzone 

informacją: "Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pod nazwą 'Regionalna Inicjatywa Doskonałości' w latach 2019-2022 nr projektu 

022/RID/2018/19 w kwocie 11 919 908 PLN" lub jej odpowiednikiem w języku obcym. 
 
Szczegółowych informacji o programie udziela Dział Nauki i Wydawnictw. Wszystkie wnioski 
i dokumenty projektowe należy składać w Dziale Nauki i Wydawnictw. Wzory wniosków 

stanowią załącznik do regulaminu. W przypadku zamówień usług i zakupów itp. obowiązują 
również wszystkie dokumenty (wnioski) wymagane przez administrację AWF Kraków (obok 

wniosków projektowych). 

 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik projektu 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID). 
 

1. PROJEKTY BADAWCZE 
 
a) tematyka planowanych projektów musi być nowa (nie będą finansowane kontynuacje już 

realizowanych projektów) oraz musi być spójna z założeniami projektu a więc ma dotyczyć 

szeroko pojętej kultury fizycznej; projekt może być podstawą rozprawy 

doktorskiej/habilitacyjnej jedynie w przypadku gdy praca doktorska/habilitacyjna będzie 

złożona w postaci cyklu publikacji naukowych. 

 
b) projekt musi być realizowany w pracowniach należących do Centralnego Laboratorium 

Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie; we wniosku trzeba jednoznacznie wskazać jakie 

pomiary będą wykonywane we wskazanej pracowni. Badania (pomiary) zlecone na zewnątrz 



 

mogą być finansowane jedynie w przypadku braku koniecznej aparatury w pracowni CLNB 

lub technicznych możliwości pomiaru w pracowniach CLNB. 
 

c) finansowanie projektów ma charakter konkursowy a środki finansowe zostaną przyznane dla 

projektów najlepiej ocenionych przez powołanych ekspertów w danym naborze wniosków. 

Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 79000 PLN/projekt. W okresie 2019-2022 

planowane jest sfinansowanie minimum 25 projektów; 
 
d) wniosek o sfinansowanie projektu należy złożyć do Działu Nauki i Wydawnictw w 

następujących terminach: 
 

do 15.03.2019 roku - finansowanie projektu od 01.05.2019;  

do 15.11.2019 roku - finansowanie od 01.01.2020;  

do 15.11.2020 roku - finansowanie od 01.01.2021; 

do 15.11.2021 roku - finansowanie od 01.01.2022, zakończenie projektu do 30.11.2022; 

 

e) maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wszystkie 

projekty muszą zakończyć się do 30.11.2022 roku. Przyznane środki finansowe muszą być 

wydatkowane w roku kalendarzowym na który zostały przyznane. Kierownik projektu 

powinien zgłosić do Działu Nauki i Wydawnictw w terminie do 31.10. fakt niewydatkowania 

wszystkich środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy; 
 
f) finansowanie projektu nie obejmuje: wynagrodzeń dla zespołu badawczego, udziału w 

konferencjach, podróży służbowych, kosztów tłumaczeń i publikacji, zakupu dużej aparatury 

badawczej, szkoleń. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów 

realizacji badań (materiały, odczynniki), zakupu drobnej aparatury (do 3500 PLN) koniecznej 

do realizacji badań a niebędącej na stanie pracowni oraz innych kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją projektu (np. komisja bioetyczna, badania lekarskie kwalifikacyjne 

uczestników do badań, nadzór lekarski nad badaniami, koszt usług zewnętrznych); 

 

g) złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna służy do oceny 

poprawności złożonego wniosku. Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie przez 

zewnętrznych lub wewnętrznych recenzentów. Ocena merytoryczna projektu (max 85 pkt) jest 

anonimowa (double blind) i uwzględnia m.in.: innowacyjność projektu, zastosowane metody, 

uzasadnienie kosztorysu, wartość aplikacyjną badań oraz planowane efekty realizacji projektu 

(publikacje, udział w konferencjach, praca doktorska/habilitacyjna, patenty, wdrożenia). 

Dodatkowe punkty przyznawane są za: współpracę naukową z innymi ośrodkami 

(posiadających kategorię A, zagraniczna jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo) 

zaangażowanymi w realizację projektu (list intencyjny pomiędzy AWF Kraków a partnerem, 

podpisany ze strony AWF przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną - 5 pkt; odpłatne 

zlecenie wykonania badań/wytworzenia aparatury podmiotowi zewnętrznemu nie jest 

uznawane za współpracę naukową – we wniosku należy opisać charakter współpracy 

naukowej) oraz za udział w realizacji projektu zagranicznych pracowników naukowych (10 

pkt); 



 

h) kierownik projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego raportu rocznego z realizacji 

projektu (do 20.12.) oraz raportu końcowego, w terminie do 30 dni od daty zakończenia 

projektu. Raporty z realizacji projektu powinny uwzględniać rozliczenie finansowe kosztów 

realizacji projektu z uzasadnieniem poniesionych wydatków ale również efekty naukowe 

realizacji projektu: zwięzły opis uzyskanych wyników oraz sposób prezentacji wyników na 

konferencjach naukowych, seminariach i wykazu publikacji. Niezłożenie raportów w 

powyższych terminach jest równoznaczne z zakończeniem projektu i zwrotem 

wydatkowanych środków przez kierownika projektu; 
 

g) po złożeniu raportu końcowego z realizacji projektu, poprawność i efekty realizacji projektu 

(ocena merytoryczna tj. publikacje posiadające IF, prezentacja wyników na konferencjach, 

złożenie pracy doktorskiej itp.) zostają ocenione przez Radę Naukową Centralnego 

Laboratorium Naukowo-Badawczego. Ocena merytoryczna projektu powinna się odbyć nie 

później niż 1 rok od daty zakończenia projektu. Poprawność rozliczenia finansowego projektu 

weryfikowana jest przez Dział Nauki i Wydawnictw. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Naukowej i Działu Nauki i Wydawnictw projekt zostaje formalnie zakończony; 
 

g) w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków 

finansowych, negatywnej ocenie merytorycznej wykonania projektu (braku deklarowanych 

efektów realizacji projektu) lub innych nieprawidłowości wskazanych przez MNiSZW, 

kierownik projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych wraz z 

odsetkami; 
 
h) kierownik projektu zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwej komisji bioetycznej oraz 

prezentować wyniki badań na seminariach naukowych organizowanych w AWF w Krakowie. 
 

2. STAŻE NAUKOWE I WYJAZDY STUDYJNE 
 

a) w ramach projektu RID finansowane mogą być staże odbywające się w zagranicznych 

ośrodkach naukowych prowadzących badania w obszarze nauk o kulturze fizycznej; 
 
b) wyróżnia się dwa typy stażu: krótki (wizyta studyjna: 2-4 tygodnie) oraz długi (min. 3 

miesiące), maksymalna kwota dofinansowania stażu krótkiego wynosi 8000 PLN, długiego  
10000 PLN; 
 
c) pracownik ubiegający sie o dofinansowanie wyjazdu na staż zobowiązany jest do wniosku 
 

zawierającego: miejsce stażu, termin stażu, uzasadnienie i cel wyjazdu, imię i nazwisko 

opiekuna naukowego stażu zatrudnionego w przyjmującym ośrodku naukowym, program stażu 

zatwierdzony przez opiekuna stażu i ośrodek przyjmujący oraz zgodę kierownika Zakładu na 

wyjazd na staż; 
 

d) po powrocie ze stażu pracownik zobowiązany jest do złożenia w terminie do 14 dni od 

powrotu, pisemnego sprawozdania ze stażu z opisem nabytych kompetencji i doświadczeń, 

opinię opiekuna naukowego oraz certyfikat potwierdzający odbycie stażu; 



 

e) opiekunowi naukowemu nie przysługuje wynagrodzenie; 
 
f) wnioski przyjmowane i rozpatrywane są przez Kierownika projektu RID na bieżąco aż do 

wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy; 

 

g)  w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków 

finansowych lub innych nieprawidłowości wskazanych przez MNiSZW, uczestnik stażu 

zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych wraz z odsetkami. 
 

3. SZKOLENIA W OBSŁUDZE APARATURY 
 
a) w ramach projektu dofinansowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników w 

obsłudze pracowni i aparatury wchodzącej w skład Centralnego Laboratorium Naukowo-

Badawczego. Nie są finansowane szkolenia zawodowe m.in. kursy instruktorskie, trenerskie, 

fizjoterapeutyczne itp.; 
 
b) po zakończeniu szkolenia pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego (do 7 dni) 

złożenia certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w dziale Nauki i Wydawnictw; 
 
c) wnioski przyjmowane i rozpatrywane są przez Kierownika projektu RID na bieżąco aż do 

wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy; 
 
d) pracownikowi delegowanemu na szkolenie przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży 

zgodnie z obowiązującym w AWF Kraków przepisami (finansowane z programu RID). 
 

4. ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH, SEMINARIA 

NAUKOWE, WARSZTATY NAUKOWE 
 

a) z programu może być finansowany czynny udział pracowników w międzynarodowych 

konferencjach krajowych i zagranicznych. W przypadku zespołu autorów finansowany jest 

udział w konferencji tylko jednej osoby z zespołu badawczego. Tematyka konferencji musi być 

zbieżna z założeniami wniosku projektowego RID (nauki o kulturze fizycznej); 
 
b) z programu finansowana jest w pełni opłata konferencyjna; koszty podróży i 

zakwaterowania są maksymalnie w kwocie: 1500 PLN w przypadku zagranicznej 

międzynarodowej konferencji lub 500 PLN w przypadku międzynarodowej konferencji 

krajowej (rozliczenie na podstawie biletów podróży i faktury za zakwaterowanie); 
 
c) we wniosku pracownik zobowiązany jest wskazać nazwę konferencji, jej miejsce i termin 

oraz tytuł wystąpienia. Po zakończeniu konferencji materiały pokonferencyjne z 

udokumentowanym wystąpieniem oraz certyfikat udziału należy niezwłocznie złożyć w  
Dziale Nauki i Wydawnictw; 
 
d) w ramach programu możliwe jest również dofinansowanie organizacji w AWF w Krakowie 

otwartych seminariów naukowych, warsztatów praktycznych oraz konferencji naukowych o 

zasięgu międzynarodowym; 



 

e) wnioski o sfinansowanie udziału w konferencji naukowej przyjmowane i rozpatrywane są 

przez Kierownika projektu RID na bieżąco aż do wyczerpania środków finansowych 

przyznanych na dany rok kalendarzowy. Realizacja zadań przedstawionych w pkt. 4.d), 

przewidziana jest na lata 2021-2022; 

 
f) po zakończeniu konferencji/seminarium/warsztatów organizator zobowiązany jest do 

złożenia sprawozdania z przebiegu konferencji/seminarium/warsztatów z rozliczeniem 

przyznanych środków finansowych; 
 
g) w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków 

finansowych lub innych nieprawidłowości wskazanych przez MNiSZW, organizator 

konferencji/seminarium/warsztatów zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków 

finansowych wraz z odsetkami. 
 

5. PUBLIKACJE NAUKOWE 
 
a) finansowane są koszty publikacji zaakceptowanych do druku jedynie w czasopismach 

posiadających impact factor >1.5 (preferowane są publikacje z IF co najmniej 2.6) i 

przypisanych do dyscypliny nauki o kulturze fizycznej (wykaz czasopism MNiSZW); 

warunkiem finasowania kosztów publikacji jest jednoznaczne wskazanie w sekcji 

‘funding’ lub acknowledgments’ źródła finansowania kosztów publikacji następującym 

oświadczeniem: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą 'Regionalna Inicjatywa Doskonałości' w latach 2019-2022 nr projektu 

022/RID/2018/19 w kwocie 11 919 908 PLN" w języku angielskim. Tym samym, już w 

momencie złożenia pracy w redakcji należy umieścić powyższe oświadczenie w tekście 

pracy. Brak powyższego oświadczenia w opublikowanej pracy skutkuje brakiem 

finansowania i zwrotem kosztów publikacji przez Autorów pracy; 

 

b) w przypadku pracy wieloautorskich, afiliowanych w wielu ośrodkach naukowych, 

finansowany jest częściowy koszt publikacji, proporcjonalny do udziału autorów afiliujących 

w AWF w Krakowie; 

 

b) tłumaczenie pracy (przed jej złożeniem do recenzji) na język obcy nie jest finansowane, 

natomiast finansowany jest proofreading pracy (korekta językowa) po jej akceptacji przez 

redakcję czasopisma (jeżeli jest to wymóg redakcji); 
 
c) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek wraz potwierdzeniem przyjęcia pracy 

przez redakcję; 
 
d) wnioski przyjmowane i rozpatrywane są przez Kierownika projektu RID na bieżąco aż do 

wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy. 
 

6. ZAANGAŻOWANIE ZAGRANICZNYCH NAUKOWCÓW DO REALIZACJI PRAC 

NAUKOWYCH WYKONYWANYCH W AWF KRAKÓW / SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 

 



a) w latach 2020-2022 możliwe jest dofinansowanie kosztów włączenia zagranicznych 

naukowców do realizacji prac naukowych wykonywanych w AWF Kraków lub do szkoleń 

naukowych pracowników AWF Kraków (pracownicy wizytujący AWF Kraków); 
 
b) wniosek o dofinansowanie wizyty zagranicznego naukowca powinien zawierać 

uzasadnienie pobytu, nazwę projektu w realizację którego będzie zaangażowany naukowiec, 

okres pobytu, efekty współpracy; 
 
c) program przewiduje dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania (na podstawie 

przedłożonych biletów podróży i rachunków); 

 

d) w terminie 14 dni, po zakończeniu wizyty, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 

sprawozdania w Dziale Nauki i Wydawnictw z opisem przebiegu wizyty. 

 
 

7. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH  
(PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI, POST-DOC) 

 
a) do realizacji nowych projektów naukowych, finansowanych z programu RID możliwe jest 

zatrudnienie nowych (dotychczas niezatrudnionych w AWF Kraków) pracowników 

badawczych, technicznych, inżynieryjnych; 
 
b) wniosek o zatrudnienie wraz z uzasadnieniem (wykazem czynności i obowiązków) składa 

kierownik projektu badawczego finansowanego z RID. Do wniosku załączana jest opinia 

kierownika pracowni realizującej projekt o potrzebie takowego zatrudnienia. 
 

8. PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATURY, CERTYFIKACJA PROCEDUR 
 

a) z programu finansowane są koszty przeglądów, napraw, serwisów urządzeń będących na 

stanie pracowni wchodzących w skład CLNB i objętych system ISO 9001:2015; 
 
b) kierownik pracowni zobowiązany jest do złożenia wniosku o przegląd, naprawę urządzenia 

wraz z numerem procedury ISO do której wykorzystywana jest aparatura; 
 
c) wnioski przyjmowane i rozpatrywane są przez Kierownika projektu RID na bieżąco aż do 

wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy. 
 

9. ZAKUP APARATURY BADAWCZEJ 
 

a) informacje o możliwości zakupu urządzenia w danym roku kalendarzowym kierownik 

projektu RID przekazuje kierownikowi pracowni należącej do CLNB, który składa wiosek o 

zakup aparatury; b) zakup aparatury dokonywany jest w oparciu o przepisy obowiązujące w 

AWF Kraków. 
 

10. WSPARCIE CZASOPISM WYDAWANYCH PRZEZ AWF KRAKÓW 
 

a) wniosek o wsparcie procesu wydawniczego w danym roku kalendarzowym składa redaktor 

naczelny czasopisma. Dofinansowanie jest przyznawane na okres jednego roku 

kalendarzowego. Wsparcie finansowe czasopism możliwe jest w latach 2019-2022; 
 



b) redaktor naczelny czasopisma we wniosku powinien określić cele wsparcia wraz z 

uzasadnieniem oraz kosztorysem planowanych zadań w danym roku kalendarzowym; 
 
c) w terminie do 20.12. roku kalendarzowego, redaktor naczelny zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego sprawozdania z realizacji wsparcia finansowego z programu RID wraz z 

rozliczeniem finansowym przyznanych środków finansowych; 
 
 

 

KIEROWNIK PROJEKTU  
REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI  

DR HAB.MARCIN MACIEJCZYK 

 
Wersja IV; obowiązuje od 01.10.2019 


