
UCHWAŁA NR R.000.129.20 

Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku 

z dnia 16 grudnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do uchwały nr R.000.66.19  

Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku  

w sprawie przyjęcia Regulaminu podziału, wnioskowania i rozliczania subwencji badawczej 

w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019 r., poz. 392 

z późn.zm.) Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:  

 

§1 

W Regulaminie podziału, wnioskowania i rozliczania subwencji badawczej w Akademii Pomorskiej 

w Słupsku wprowadzonym Uchwałą nr R.000.66.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 

października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 392, 

z późn.zm.)”; 

2) § 2 ust. 5 punkt a) otrzymuje brzmienie: „zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dla 

których Akademia Pomorska w Słupsku jest podstawowym miejscem pracy, i którzy złożyli 

oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie naukowej i oświadczenie upoważniające podmiot do 

zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (N)”;  

3) W § 2 ust. 5 dodaje się punkt b), który otrzymuje brzmienie: ”zatrudnionych na stanowiskach 

badawczych lub badawczo-dydaktycznych na podstawie umowy o pracę, dla których Akademia 

Pomorska w Słupsku nie jest podstawowym miejscem pracy, i którzy nie złożyli oświadczeń o 

dziedzinie i dyscyplinie naukowej i oświadczeń upoważniających podmiot do zaliczenia ich do 

liczby pracowników prowadzących działalność naukową (N), ale wykazują na rzecz Akademii 

Pomorskiej w Słupsku dorobek naukowy w oświadczeniach o dorobku naukowym”; 

4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość SBU określa Rektor w ramach planu rzeczowo-

finansowego na dany rok kalendarzowy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uczelni. 

W ramach SBU Rektor określa również wysokość rezerwy Prorektora ds. Nauki na działania 

dotyczące wspierania rozwoju naukowego Uczelni (DWN)”;  

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciele akademiccy, o których mowa w § 2 ust. 5, mogą 

wystąpić z prośbą o dofinansowanie działań naukowych po uzyskaniu opinii i wsparcia 

finansowego odpowiedniego kierownika projektu badawczego oraz kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej (załącznik nr 1)”; 

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej autoryzuje 

realizację wydatków w ramach projektów badawczych oraz kontroluje wykorzystanie środków 

w odniesieniu do zasad wydatkowania subwencji badawczej”; 



7) W § 12 ust. 1 usuwa się akapit: „- wykazując monografie, rozdziały i redakcje monografii za rok 

2016 należy korzystać z punktacji zamieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych”. 

 

§2 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Senatu, Rektor 
 
 
 

                           dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP 
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