ZARZĄDZENIE Nr 60/2017
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 września 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych
z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność
polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania
i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz
z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku osób, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW
w październiku roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, termin, o którym mowa
w ust. 2, nie obowiązuje. Dla osób tych wyznacza się dodatkowy termin naboru wniosków na
20 października.”;
2) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21.1. Zobowiązuje się komisje do uwzględnienia w podziale dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1,
pozycji na dofinansowanie publikacji i czasopism naukowych.
2. W ramach pozycji, o której mowa w ust. 1, komisja przyznaje środki finansowe na
publikacje naukowe, których listę przekazuje do Wydawnictwa Naukowego UKSW,
w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
przeprowadzania i finansowania konkursów w Wydawnictwie Naukowym UKSW
z zastrzeżeniem ust. 3. komisja dokonuje wyboru biorąc pod uwagę zaawansowanie prac
nad poszczególnymi publikacjami.
3. Osoby, na których publikacje naukowe zostały przyznane środki finansowe, składają do
Wydawnictwa Naukowego UKSW maszynopis pracy w terminie do 31 lipca roku, na który
została przyznana dotacja.
4. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 2, Wydawnictwo
Naukowe UKSW przekazuje informacje o jego wynikach na wydziały i do BBN.
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5. Środki finansowe przyznane na dofinansowanie publikacji naukowych osobom, które nie
złożyły maszynopisu pracy w terminie, o którym mowa w ust. 3, przechodzą automatycznie
na rezerwę dziekana.”;
3) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. W szczególnych przypadkach kwoty przyznane przez komisje na pozycje, o których mowa
w § 18-22, mogą być przesuwane pomiędzy tymi pozycjami.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
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