
ZARZĄDZENIE NR 230/2021 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie finansowania projektów badawczych, realizowanych przez zespoły badawcze, 

powoływane w ramach ewaluowanych dyscyplin i interdyscyplinarnych zespołów 

badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z corocznie przyznawanej subwencji 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 i 2 pkt.2 i 10 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej przyjętego uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r., którego 

tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 234/2019 Senatu APS z dnia 18 grudnia 

2019 r., oraz § 1 ust 1 , §2 ust 2 i 3 uchwały nr 166/02021 Senatu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 maja 2021 r., w sprawie zasad podziału 

środków finansowych, pochodzących z subwencji na zadania ustawowo określone, celowych 

środków finansowych nie będących subwencją oraz przychodów własnych zarządzam co 

następuje: 

 

§1 

1. Prawo ubiegania się o środki na finansowanie projektów badawczych realizowanych 

przez zespoły badawcze mają kierownicy zespołów badawczych, którzy uzyskali 

akceptację dyrektora instytutu, w którym są zatrudnieni. Akceptacja powinna być 

wyrażona poprzez złożenie podpisu dyrektora na wniosku o udzielenie finansowania 

zgodnie z załącznikiem nr 1 w części G. 

2. Całkowity koszt realizacji projektu badawczego, finansowanego z subwencji, nie może 

przekroczyć kwoty 30.000 złotych. W tym: 

1) kosztami kwalifikowalnymi są koszty: 

a. kwerend bibliotecznych zagranicą jedynie w przypadku archiwaliów oraz 

badań źródłowych  

b. uczestnictwa w konferencjach krajowych jedynie w celu prezentacji 

wyników badań, których dotyczy finansowanie  

c. konferencji zagranicznych  jedynie w  celu prezentacji wyników badań, 

których dotyczy finansowanie   

d. zakup książek naukowych niezbędnych w realizacji projektu 

e. konsultacji statystycznych  

f. przygotowania surowego materiału badawczego (kodowanie danych, 

transkrypcja, analiza) w zależności od wielkości próby  

2) kosztami niekwalifikowalnymi są koszty: 

a. zakupu sprzętu elektronicznego (laptopy, dyktafony, kamery cyfrowe etc.) 

Na potrzeby badań należy korzystać z zasobów Działu Obsługi 

Informatyczno-Medialnej.  

b. konsultacji merytorycznych  

c. wynagrodzenia kierownika i członków zespołu badawczego. 

3. O podziale środków w projekcie  (kategorie kosztów wymieniowe w par. 1 pkt 2 „koszty 

kwalifikowalne”), w zakresie opisanym w kosztorysie określonym w części F załącznika 

nr 1 decyduje kierownik zespołu badawczego wspólnie z jego członkami. 

 



4. Prawo ubiegania się o środki na realizację projektu badawczego mają tylko kierownicy 

zespołów, którzy zakończyli realizację poprzednich projektów finansowanych z 

subwencji corocznie przyznawanej Akademii, tj. złożyli sprawozdanie merytoryczne i 

finansowe, które zostały zaakceptowane. 

5. Formularz wniosku o finansowanie projektu badawczego stanowi Załącznik nr 1 do 

zarządzenia.  

 

 

§2 

 

Kierownik projektu jest zobowiązany do 

1. składania sprawozdań rocznych i końcowych z działalności badawczej zespołu; 

2. prawidłowego i terminowego, zgodnego z kosztorysem, wydatkowania i rozliczanie 

środków; 

3. przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur/rachunków i innych dokumentów 

finansowych do realizacji. 
 

 

§3 

 

1. W danym roku kalendarzowym będzie finansowana realizacja projektów w 10 zespołach 

badawczych powoływanych w ramach pięciu ewaluowanych dyscyplin: 

1) cztery zespoły badawcze w ramach dyscypliny pedagogika, 

2) dwa zespoły badawcze w ramach dyscypliny psychologia, 

3) dwa zespoły badawcze w ramach dyscypliny nauki socjologiczne, 

4) jeden zespół badawczy w ramach dyscypliny filozofia, 

5) jeden zespół badawczy w ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki. 

2. Rektor uczelni na wniosek co najmniej dwóch dyrektorów instytutów może powołać 

interdyscyplinarny zespół badawczy, w skład którego wejdą pracownicy reprezentujący 

ewaluowane dyscypliny. Wiodącą rolę w zespole będą pełnić pracownicy inicjujący jego 

powstanie. W roku kalendarzowym będzie finansowana realizacja projektów 

maksymalnie trzech interdyscyplinarnych zespołów badawczych. 

 

 

 

§4 

 

Uczelnia finansuje projekt realizowany nie dłużej niż 24 miesiące od jego rozpoczęcia. 

Wykorzystanie przyznanych środków w terminie określonym w harmonogramie jest 

obligatoryjne i nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku w 

którym upłynęło 24 miesiące, od dnia przyznania w ramach Akademii środków na realizację 

projektu badawczego. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Rektor 

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 


