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Założenia ogólne programu

1.  Celem  programu  stymulacji  rozwoju  naukowego  dyscypliny  Informatyka  Techniczna  i
Telekomunikacja  (zwanej  dalej  ITT)  jest  promowanie  współpracy  między  pracownikami
uprawiającymi  tę  dyscyplinę,  stymulacja  aktywności  publikacyjnej  oraz  związanej  z
pozyskiwaniem środków na badania naukowe.

2. Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej. 

3.  Realizacja programu polega na przyznawaniu nagród pieniężnych z budżetu Rady Naukowej
Dyscypliny ITT (zwanej dalej Radą).

4. Nagroda pieniężna może zostać przyznana za:

4.1  publikacje,  czyli  artykuły  w  czasopismach,  materiałach  konferencyjnych  oraz  monografie,
spełniające łącznie następujące warunki:
1) zostały opublikowane w ostatecznej formie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021,
2) ich punktowa wartość całkowita (Pc) jest nie mniejsza niż 70,
3) co najmniej jeden współautor jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub badawczym, lub
słuchaczem szkoły doktorskiej, oraz złożył oświadczenie o przynależności do dyscypliny ITT,
4) w przypadku artykułu lub referatu konferencyjnego, czasopismo lub konferencja są przypisane
do dyscypliny ITT przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,

4.2 wnioski grantowe, spełniające łącznie następujące warunki:
1) Politechnika Warszawska jest jedynym wnioskodawcą lub członkiem albo liderem konsorcjum,
2) przyznane Politechnice Warszawskiej środki są nie niższe niż 100 tys. zł,
3) decyzja o finansowaniu lub odmowie finansowania grantu zapadła w okresie od 01.01.2021 do
31.12.2021,
4) wniosek grantowy został zakwalifikowany do finansowania lub pomyślnie przeszedł wszystkie
etapy oceny merytorycznej, a nie został ostatecznie zakwalifikowany do finansowania.

Symbol  Pc  oznacza  punktową  wartość  całkowitą  publikacji,  obliczoną  zgodnie  z  regułami
opisanymi par.  13 i  par.  15 Rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 22
lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

5.  Nagrody  pieniężne  są  przyznawane  do  momentu  wyczerpania  środków  przeznaczonych  na
realizację programu.

 



Zasady wynagradzania za publikacje

6. W przypadku nagrody za publikację, wysokość nagrody pieniężnej w złotych będzie obliczana
jako W=50*P. Symbol P oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji, obliczoną zgodnie z
regułami opisanymi par. 13 i par. 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

7. Niech l oznacza liczbę osób spełniających warunki opisane w punkcie 2. Z tytułu współautorstwa
tej  publikacji  każda  osoba  spełniająca  powyższe  warunki  ma  prawo  do  uzyskania  udziału  w
nagrodzie pieniężnej w wysokości W/l, gdzie W jest wielkością zdefiniowaną w punkcie 6.

8.  Suma  nagród  pieniężnych,  przypadających  jednej  osobie  z  tytułu  publikacji,  nie  może
przekroczyć wartości 10 000 zł.

Zasady wynagradzania za wnioski grantowe

9.  W przypadku wniosku grantowego,  który został  zakwalifikowany do  finansowania,  wartość
nagrody pieniężnej w złotych będzie obliczana jako W=min(12.5*g/1000, 5000).
Współczynnik g może przyjąć następujące wartości:
1) jeśli Politechnika Warszawska jest jedynym wnioskodawcą lub liderem konsorcjum, wówczas g
jest wartością przyznanego dofinansowania (w złotych),
2) jeśli Politechnika Warszawska jest członkiem konsorcjum niebędącym liderem, wówczas g jest
wartością dofinansowania (w złotych) przyznanego Politechnice Warszawskiej.

10. Jeśli wniosek grantowy pomyślnie przeszedł wszystkie etapy oceny merytorycznej, a nie został
ostatecznie zakwalifikowany do finansowania, wartość nagrody pieniężnej będzie obliczana jako
W=1000 zł.

11. Osoby uprawnione do uzyskania nagrody w związku z uzyskaniem grantu wraz z kwotowym
podziałem  nagrody  są  wskazywane  przez  kierownika  grantu  (w  przypadku  gdy  Politechnika
Warszawska  jest  jedynym  wnioskodawcą  lub  liderem  konsorcjum)  lub  kierownika  zadania  z
ramienia  Politechniki  Warszawskiej  (jeśli  Politechnika  jest  konsorcjantem).  Osoby  te  muszą
spełniać warunki opisane w punkcie 2.

12.  Suma  nagród  pieniężnych,  przypadających  jednej  osobie  z  tytułu  uzyskania  finansowania
wniosków grantowych,  nie może przekroczyć wartości 10 000 zł.

Tryb ubiegania się o nagrodę i rozpatrywania wniosków

13. Wniosek o nagrodę składa zespół współautorów publikacji lub kierownik grantu lub zadania.
We wniosku należy podać:
1) listę osób ubiegających się o nagrodę pieniężną,
2)  w  przypadku  publikacji:  tytuł  publikacji  oraz  informację  o  jej  wpisaniu  do  Bazy  Wiedzy
Politechniki Warszawskiej,
3)  w przypadku grantu,  w którym  Politechnika  Warszawska jest  jedynym wnioskodawcą  lub
liderem  konsorcjum:  kopię  decyzji  o  finansowaniu  lub  odmowie  finansowania  grantu  wraz  z
informacją o wysokości dofinansowania,
4)  w  przypadku  grantu,  w  którym  Politechnika  Warszawska  jest  konsorcjantem  niebędącym
liderem:  kopię  decyzji  o  finansowaniu  lub  odmowie  finansowania  grantu  oraz  informacje
pozwalające  na  jednoznaczne  określenie  kwoty  dofinansowania  przypadającej  w  udziale



Politechnice  Warszawskiej  (np.  kopia  umowy  konsorcjum  oraz  wniosku  o  finansowanie  z
określeniem finansowego udziału konsorcjantów).

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na adres sekretariatu Rady.

14. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Decyzje o przyznaniu nagród podejmowane są
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

15. Decyzję o przyznaniu nagrody w związku z publikacją lub grantem podejmuje Przewodniczący
Rady, po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady i po uwzględnieniu wpływu, jakie ta publikacja lub
grant będą mieć na wynik ewaluacyjny dyscypliny ITT. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do
Rady.
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