
Komunikat o ogłoszeniu konkursu na  

Uczelniane Projekty Badawcze (UPB) w latach 2023-2024 

 

Szanowni Państwo, Pracownicy AWF Warszawa 

Przewodniczący Rady Nauk o Kulturze Fizycznej AWF Warszawa kierując się „Zasadami finasowania 

badań naukowych w AWF Warszawa w latach 2023-2024” określonymi w Uchwale Nr 97 Rady 

Naukowej AWF Warszawa z dnia 26 września 2022 roku   

 

OGŁASZA KONKURS 

 

na Uczelniane Projekty Badawcze zgodnie z następującymi wskazaniami: 

1. Kandydaci na kierowników UPB (funkcję tę mogą sprawować wyłącznie osoby będące 

pracownikami AWF Warszawa) proszeni są o kierowanie do Przewodniczącego Rady 

Naukowej wniosków o uruchomienie projektu na formularzu zgodnym  z załącznikiem nr 

1 do ww. Zasad. 

2. Termin złożenia wniosków konkursowych ustala się do dnia 9 stycznia 2023 r. 

3. Podpisany przez kandydata na kierownika UPB scan wniosku o uruchomienie projektu w 

formie elektronicznej proszę przesłać na adres mail rada.naukowa@awf.edu.pl. Oryginał 

wniosku o uruchomienie projektu proszę dostarczyć w celu archiwizacji do p. Agnieszki 

Swobody-Zielińskiej (pokój nr 10 w Gmachu Głównym AWF - Biuro Rady Naukowej). 

Przy tworzeniu wniosku proszę mieć na uwadze, że wniosek nie może obejmować zadań 

badawczych finansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych, np. projekty 

badawcze, zlecenia podmiotów gospodarczych. Przypominam także, że od wszystkich 

wydatków poza zakupem aparatury badawczej i sprzętu komputerowego naliczane są 

koszty ogólnouczelniane w wysokości 30% środków wydatkowanych. W ramach 

ogłaszanego konkursu, koszty ogólnouczelniane należy dodać do środków przyznanych 

zgodnie z punktem 4 ogłoszenia. 

4. Zgodnie z punktem 13 „Zasad finasowania badań naukowych w AWF Warszawa w latach 

2023-2024”, ustalona została pula środków finansowych na wszystkie UPB  w wysokości 

1 200 000 na rok, w ramach których prowadzone będzie ww. postępowanie konkursowe, 

jednak nie więcej niż 125 000 zł na każdy rok trwania pojedynczego UPB. Kwota środków 

przeznaczonych na koszty publikacji nie może przekroczyć 25% wartości projektu. 

5. Zgodnie z punktem 13 „Zasad finasowania badań naukowych w AWF Warszawa w latach 

2023-2024”, w ramach środków dla  strategicznych kierunków badań naukowych spośród 

zatwierdzonych przez Radę Naukową określone zostały następujące limity kwotowe:  

a. 480 000 zł dla UPB finansowanych w ramach strategicznego kierunku:   „Trening 

sportowy”. 

b. Po 240 000 zł dla UPB finansowanych w ramach strategicznych kierunków: 

„Sprawność i aktywność fizyczna” i „Zapobieganie dysfunkcjom narządu ruchu”. 

c. Po 120 000 zł dla UPB finansowanych w ramach strategicznych kierunków 

„Wychowanie fizyczne” i „Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej”. 

6. Badania w ramach Uczelnianego Projektu Badawczego są finansowane przez okres 

maksymalnie 2 lat. Za właściwą realizację zadań odpowiada kierownik UPB. 

7. Kandydat na kierownika UPB otrzymuje pisemną informację od Przewodniczącego Rady 

Naukowej o powołaniu na kierownika. Decyzja Rady Naukowej w zakresie wskazanym w 

zdaniu pierwszym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kierownik UPB w 
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okresie działalności projektu otrzymuje decyzją Rektora dodatek zadaniowy, który nie jest 

ujmowany w kosztorysie projektu lub redukcję pensum dydaktycznego. 

8. Szczegółowy przydział środków finansowych w roku budżetowym odbywa się na 

podstawie rocznego kosztorysu (w pierwszym roku realizacji projektu koszty planowane są 

od lutego). Wysokość przyznanych środków finansowych może ulec zmianie z powodu 

zmiany wysokości subwencji, zmiany celów i zadań realizowanych w ramach UPB, składu 

osobowego, itp.  

9. Kierownik UPB jest samodzielny w zakresie dysponowania środkami finansowymi, jeżeli 

wydatki są zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem. Prawidłowe 

wykorzystanie środków monitoruje Prorektor właściwy ds. Nauki. 

10. Finansowanie zakupów aparatury badawczej odbywa się ze środków przeznaczonych na 

realizację UPB, zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem. 

11. Wymiernym efektem końcowym realizacji projektu badawczego jest opublikowanie prac o 

sumarycznej wartości minimalnej 600 pkt. (co najmniej 5 prac o min. liczbie punktów 

MEiN – 100 każda)1 oraz złożenie wniosków grantowych (minimum dwóch) wyłącznie w 

konkursach: NCN (z wyłączeniem konkursów Miniatura), NCBiR, MEiN, lub innych 

obejmującym finasowanie badań naukowych. 

12. Kierownik UPB uwzględnia w projekcie doktorantów kształcących się w Szkole 

Doktorskiej, którzy złożyli deklarację realizacji badań wykonywanych w ramach projektu.  

 

 

 

           Przewodniczący 

 Rady Nauk o Kulturze Fizycznej  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 
Prof. dr hab. Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

Linki do dokumentów związanych z UPB: 

„Zasady finasowania badań naukowych w AWF Warszawa w latach 2023-2024” 

https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/55949/20.zI.pdf 

 

Wniosek o przyznanie Uczelnianego Projektu Badawczego (UPB) 

https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/55950/20.zI.z1.pdf 

 

Sprawozdanie z realizacji badań w Uczelnianym Projekcie Badawczym (UPB) 

https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0008/55952/20.zI.z3.pdf 

                                                           
1 Liczba punktów może się zmienić w przypadku w przypadku ogłoszenie nowych zasad ewaluacji lub nowej listy 
czasopism i wydawnictw.   
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