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Regulamin podzadania 1.1. Budżetu zadaniowego: 

 

 

Intensyfikacja aktywności publikacyjnej pracowników, doktorantów i studentów PŁ poprzez 

dofinansowanie publikacji OPEN ACCESS 

 

 

1. Dofinansowanie publikacji Open Access ma na celu zwiększenie zainteresowania pracowników, 

doktorantów i studentów PŁ publikowaniem w czasopismach typu Open Access, a co za tym idzie 

aktywizację działalności badawczej, poprawę jakości publikacji oraz rozpoznawalności Politechniki 

Łódzkiej na arenie krajowej i międzynarodowej.  

2. Dysponentem środków finansowych podzadania 1.1 jest Rektor lub wskazany przez niego prorektor. 

3. Aby uzyskać dofinansowanie publikacji Open Access należy dostarczyć następujące dokumenty: 

a) podanie do kierownika podzadania (prorektor ds. nauki) – wzór w załączniku, 

b) kopię artykułu lub adres strony internetowej, na której opublikowano artykuł. 

4. Podanie, o którym mowa w punkcie 3 podpunkt a) należy złożyć dopiero po opłaceniu, opisaniu, 

ujęciu w koszty i zaakceptowaniu przez kierownika jednostki faktury za publikację. 

5. W opisie faktury należy wskazać konto ewidencyjne budżetu zadaniowego według następującej 

struktury: 

Rodzaj działalności: 501  

Konto analityczne: Wydział – Jednostka – 1-211 np. (1-10-1-211)  

6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, należy dostarczyć za pomocą EZD na adres: 

Korespondencja RNN – Dział Nauki.  

7. W danym roku kalendarzowym pracownik Politechniki Łódzkiej może otrzymać dofinansowanie 

maksymalnie trzech udziałów w publikacjach w czasopismach Open Access, które posiadają co 

najmniej 100 pkt. według aktualnego, w chwili opublikowania publikacji, ministerialnego wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Maksymalnie 

jeden udział może zostać wykorzystany na dofinansowanie publikacji w czasopismach Open Access 

wydawnictw MDPI oraz Frontiers. W przypadku czasopism tych dwóch wydawnictw obowiązuje 

minimalny próg 140 pkt. według aktualnego, w chwili opublikowania publikacji, ministerialnego 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

8. Przy przyznawaniu dofinansowania udział danego pracownika w publikacji (u) liczony jest zgodnie 

ze wzorem:  

 

 

gdzie n – liczba pracowników PŁ w danej publikacji, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 



2 

9. W sytuacji, gdy sumaryczny parametr u dla danego pracownika osiągnie wartość u > 3 (z 

uwzględnieniem ograniczeń wydawniczych, o których mowa w punkcie 7), dofinansowanie 

publikacji w kwocie odpowiadającej udziałowi danego pracownika (wyliczonej z uwzględnieniem 

parametru u) nie zostanie przyznane, a kwota ta obciąży konto działalności badawczej jednostki, w 

której dany pracownik jest zatrudniony. 

10. Przy obliczaniu sumarycznej wartości parametru u dla danego pracownika uwzględnia się uzyskane 

przez niego dofinansowanie do publikacji w czasopismach Open Access z subwencji, ale spoza 

budżetu zadaniowego (niezależnie od wartości punktowej czasopisma, w którym ukazała się 

publikacja). O przyznaniu takiego dofinansowania z subwencji, a nie z budżetu zadaniowego, może 

zadecydować kierownik jednostki organizacyjnej PŁ uwzględniając aktualną wartość parametru u 

danego pracownika (dane na bieżąco dostępne w Dziale Nauki). Kierownik jednostki organizacyjnej 

PŁ jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Działu Nauki o przyznanym 

dofinansowaniu (mailowo na adres: rnn@adm.p.lodz.pl).  

11. Dysponent środków zastrzega sobie prawo do dofinansowania publikacji kwotą mniejszą niż 100% 

kosztów w przypadku prac, których współautorzy posiadają afiliacje inne niż Politechniki Łódzkiej.  

12. Koszty publikacji zostaną przeksięgowane na konto działalności badawczej danej jednostki  

w przypadku, gdy: 

• dokumentacja, o której mowa w punkcie 3 nie zostanie dostarczona; 

• dysponent środków podejmie decyzję o dofinansowaniu kwotą mniejszą niż 100% kosztów 

publikacji (na konto jednostki przeksięgowana zostanie kwota, której dysponent środków 

zdecydował się nie przyznawać); 

• dysponent środków podejmie decyzję o odmowie dofinansowania publikacji. 

13. W przypadku publikacji realizowanych w ramach współpracy krajowej lub międzynarodowej 

pracownik ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać dowody rzeczywistej 

współpracy badawczej (m. in. surowe dane badawcze, korespondencja mailowa, wyniki 

przeprowadzonych obliczeń, kolejne iteracje przygotowanego manuskryptu, korespondencja z 

edytorem) i przechowywać je przez okres 5 lat. Pracownik jest zobowiązanych do ich 

bezzwłocznego udostępnienia na prośbę władz uczelni. 
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             Załącznik do Regulaminu podzadania 1.1 Budżetu zadaniowego 

Łódź, dnia …….…….  

 

 

Prorektor ds. nauki 
 Politechniki Łódzkiej 

   prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht
  

 

Szanowny Panie Rektorze, 

 

 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów publikacji OPEN ACCESS ze środków podzadania 

1.1 Budżetu zadaniowego. 

 

Tytuł artykułu: 

 

Autor/autorzy: 

 

Czasopismo: 

 

Liczba punktów w aktualnym ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  

z konferencji międzynarodowych: 

 

Symbol Jednostki PŁ: 

 

Poniesiony koszt publikacji: 

Numer faktury 
Kwota w walucie 

obcej 

Kwota w złotych 

netto 
Kwota VAT 

Kwota w złotych 

brutto 

     

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 

 

 

                                                                          Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

Akceptacja kierownika jednostki organizacyjnej PŁ 

 

 

 

 

 

 

 

    


