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 Uchwała nr 11/2015/2016 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 09 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wewnętrznego konkursu na projekty 

badawcze młodych  naukowców 

 

 

 

Działając na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 48 ust. 2 pkt. 1 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. 

zm., Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu 

dniu 09 marca 2016 r. dokonuje następujących zmian w Regulaminie wewnętrznego konkursu 

na projekty badawcze młodych  naukowców, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 

10/2014/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 

14 stycznia 2015 r.: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się zapisy w § 1: 

 ust. 1 z: 

„Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 

96, poz. 615), środki finansowe na działalność statutową określoną w art. 18 ust. 1 pkt 3 

przekazywane są w formie dotacji celowej na działalność jednostek naukowych uczelni 

polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.”  

na: 

„Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 249), środki finansowe na działalność statutową określoną w art. 18 ust. 1 

pkt 3 przekazywane są w formie dotacji celowej na działalność podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie 

konkursowym.”; 

 ust. 2 z: 

„Zgodnie z art. 2 pkt 19 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

terminem „młodego naukowca” – określa się osobę prowadzącą działalność naukową, 

która nie ukończyła 35 roku życia.”; 

na: 

„Zgodnie z art. 2 pkt 19 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

terminem „młodego naukowca” określa się - osobę prowadzącą działalność badawczo-

rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę 

kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim 
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lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku  

z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia 

przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi 

pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć 

dwóch lat.”; 

 ust. 7 z: 

„Środki finansowe przyznawane WWFiS przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań badawczych określonych we 

wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.”;  

na: 

„Środki finansowe przyznawane WWFiS przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań badawczych określonych  

w projektach.”;  

 

2. Zmienia się zapisy w § 2: 

 ust. 1 – usunięto; 

 ust. 2 z: 

„3. Wnioski konkursowe składane są w 1 egzemplarzu w SNWW do dnia 15 maja przez 

młodych naukowców, którzy zgłosili rok wcześniej Dziekanowi propozycję tematu ujętego 

w planie zadaniowym jednostki na dany rok kalendarzowy.”; 

na: 

„2. Wnioski konkursowe składane są przez młodych naukowców w 1 egzemplarzu do 

odpowiedniej jednostki organizacyjnej (Sekcja Nauki Wdrożeń i Wydawnictw, zwana dalej 

SNWW) do dnia 15 kwietnia.”; 

 ust. 9 z: 

„9. Dziekan zobowiązuje Wydziałową Komisję ds. Nauki i Projektów Badawczych (zwana 

dalej Komisją) do zaopiniowania złożonych wniosków i utworzenia listy rankingowej 

projektów badawczych (załącznik B).”; 

na:  

„ 8. Dziekan zobowiązuje Wydziałową Komisję Nauki (zwana dalej Komisją) do 

zaopiniowania złożonych wniosków i utworzenia listy rankingowej projektów badawczych 

(załącznik B).”; 

 ust. 13 z: 

„13. Maksymalny okres realizacji projektu badawczego MN wynosi 2 lata.”; 

na: 

„12. Okres realizacji projektu badawczego MN wynosi maksymalnie 2,5 roku.”; 

 ust. 15 z: 

„15. Projekty zatwierdzone do realizacji związane z badaniami na ludziach, zwierzętach  

i organizmach genetycznie modyfikowanych wymagają zgody właściwej komisji. Zgodę 

należy dostarczyć do Sekcji Nauki Wdrożeń i Wydawnictw przed uruchomieniem środków 

finansowych.”; 

na: 

„14. Projekty zatwierdzone do realizacji związane z badaniami ingerującymi w organizm 

lub psychikę człowieka, badaniami na zwierzętach i organizmach genetycznie 



3 

 

modyfikowanych wymagają zgody właściwej komisji. Zgodę należy dostarczyć do Sekcji 

Nauki Wdrożeń i Wydawnictw przed uruchomieniem środków finansowych.”. 

 

3. Zmienia się zapisy w § 1: 

 ust. 11 z: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć datę rozliczenia 

projektu na okres nie dłuższy niż 4 miesiące oraz wyrazić zgodę na dysponowanie 

środkami z dotacji roku poprzedniego.”; 

na: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć datę rozliczenia 

projektu na okres nie dłuższy niż 1 rok oraz wyrazić zgodę na dysponowanie środkami  

z dotacji roku poprzedniego.” 

 

4. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do uchwały nr 10/2014/2015 Rady Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 stycznia 2015 r.  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wewnętrznego konkursu na projekty badawcze młodych 

naukowców pozostają bez zmian. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 

 


