
    

Szanowni Państwo, 
 
w celu rozstrzygnięcia wątpliwości odnośnie finansowania publikacji w ramach projektu RID uprzejmie 

proszę o stosowanie następujących rekomendacji: 

1. W przypadku, gdy współautorami są naukowcy z innych krajowych i zagranicznych uczelni: 

1. finansowanie publikacji powinno być współmierne do procentowego udziału w publikacji 

pracowników UPP, co oznacza że z projektu RID finansujemy część publikacji. 

2. dopuszczalne jest finansowanie publikacji w pełni z projektu RID wyłącznie w przypadku, 

gdy zostanie przedstawione uzasadnienie (w formie oświadczenia załączonego do wniosku o 

udzielenie zamówienia publicznego UPP, przy czym decyzję o pokryciu 100% kosztów 

publikacji podejmują Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej i Kierownik projektu 

RID) dla finansowania udziału w publikacji osób z innych uczelni, w przypadku zaistnienia 

współpracy naukowej dotyczącej np. wykorzystania aparatury z innej uczelni do badań, które 

przyczyniły się do powstania publikacji; udostępnienia specjalistycznego oprogramowania 

przez inną uczelnię; prowadzenia wspólnych badań tzn. naukowcy z innych uczelni finansowali 

u siebie badania, których wyniki były przedmiotem publikacji; współautorzy z innej uczelni 

sfinansowali część kosztów np. tłumaczenia, natomiast UPP koszty korekty językowej; 

równoczesnego prowadzenia innych badań, w wyniku których powstanie kolejna publikacja z 

udziałem naukowców z UPP, a jej koszty odwrotnie w 100% pokryje inna uczelnia (w 

oświadczeniu powinna być podana co najmniej tematyka takiej publikacji, przewidywany 

termin jej wydania i tytuł czasopisma wraz z punktacją). 

2. Istnieje możliwość finansowania przez jedną z dyscyplin udziału pracownika z innej dyscypliny 

jedynie pod warunkiem uzyskania przez Koordynatora zgody osoby/gremium wskazanej/go w 

regulaminie projektu RID tej dyscypliny na takie finansowanie. 

3. Istnieje możliwość finansowania w 100% publikacji z RID, w której współautorami są studenci i 

doktoranci z naszego Uniwersytetu. 

4. W pozostałych przypadkach, innych niż wyżej wymienione decyduje Prorektor ds. Nauki i 

Współpracy Międzynarodowej i Kierownik projektu RID. 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Goliński 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
Na prośbę Dyrektora CIiTT Pana Jacka Wawrzynowicza oraz w nawiązaniu do poniższych rekomendacji Pana 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej pragnę doprecyzować, iż koniecznym jest, aby dokument 
stanowiący plik pn. „Deklaracja finansowania publikacji RID” załączany był do każdej opłaty związanej z 
procesem publikacji artykułu naukowego (korekta gramatyczna, tłumaczenie, opłata Open Access, itd.). 
W celu uzyskania zgody na finansowanie w ramach projektu RID konieczne jest przesłanie 
przynajmniej podpisanego skanu ww. dokumentu przez Koordynatora projektu na danym Wydziale na adres 
mailowy: karolina.bloch@up.poznan.pl lub rid@up.poznan.pl. 
  
Pozdrawiam 
Karolina Błoch 
Projekt Regionalna Inicjatywa Doskonałości 
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