
Regulamin programu finansowania kosztów publikacji artykułów  

naukowych  ze środków Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę 

– Bezpieczna Żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w 

Olsztynie 

 
1. Celem programu jest zniesienie barier finansowych w publikowaniu przez 

pracowników i doktorantów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 

oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w renomowanych czasopismach o 

zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty za 

opublikowanie, w szczególności w czasopismach typu „open access”. 

2. W ramach niniejszego programu środki finansowe z dotacji projakościowej KNOW 

mogą być wydatkowane na wniesienie obligatoryjnej opłaty za opublikowanie pracy 

naukowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest finasowanie opłat 

za przekroczenie limitu stron lub za publikację ilustracji kolorowych lub innych 

materiałów specjalnych. Środki te nie mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów 

opcjonalnego udostępnienia artykułu w trybie „open access” oraz  opłat za dodatkową 

korektę językową.  

3. W ramach programu mogą być finansowane koszty opublikowania prac oryginalnych 

i przeglądowych:  

• w czasopismach mających 40 i więcej punktów w ocenie MNiSW do kwoty 

15 000 zł brutto, 

• w czasopismach mających 30 – 35 punktów w ocenie MNiSW do kwoty 

10 000 zł brutto, 

• w czasopismach mających 25 punktów w ocenie MNiSW oraz IF ≥ 2  do 

kwoty 5 000 zł brutto, 

• w czasopismach mających 25 punktów w ocenie MNiSW oraz IF < 2 do kwoty 

3 000 zł brutto. 

4. W przypadku prac, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych 

dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu, może być 

przyznane gdy liczba punktów MNiSW przypadających dla Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującym schematem podziału w ocenie 

parametrycznej jednostek naukowych, wynosi co najmniej 25. Wysokość 

dofinansowania określa wzór: kwota dofinansowania = wartość faktury brutto x 



(liczba punktów MNiSW przypadających dla Wydziału / całkowita liczba punktów 

MNiSW czasopisma). 

5. Finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej kwocie niż 

określona w punktach 3 i 4 regulaminu w przypadku: a) uzasadnionych wątpliwości 

co do stabilności pozycji czasopisma w rankingach międzynarodowych lub 

krajowych, b) braku środków finansowych.  

6. W celu uzyskania finansowania należy przedłożyć wniosek (załącznik nr 1) wraz 

fakturą w Biurze KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, mającym swoją siedzibę w 

Dziekanacie Wydziału. W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły. 

7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dziekan Wydziału Medycyny, po 

zasięgnięciu opinii Prodziekana ds. Nauki. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

8. W pracy, której publikacja została sfinansowana lub dofinansowana w ramach 

niniejszego programu należy zamieścić informację: Publication supported by KNOW 

(Leading National Research Centre) Scientific Consortium "Healthy Animal - Safe 

Food", decision of Ministry of Science and Higher Education No. 05-1/KNOW2/2015. 

9. W celu rozliczenia dotacji należy dostarczyć kopię opublikowanej pracy do Biura 

KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 

10. Na zakończenie każdego roku rozliczeniowego (do 31 stycznia roku następnego) 

Biuro KNOW Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przekazuje do 

Centralnego Biura KNOW sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykorzystania 

środków na realizację niniejszego programu. 

 
 
Olsztyn, 9.11.2015 r. 

 

 
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki 

Dziekan 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

 

 



Załącznik 1 
 
 

Dziekan  
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie 

 
 

Wniosek o finasowanie kosztów publikacji artykułu naukowego z środków 
Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” 

 
 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

Miejsce pracy Wnioskodawcy  

Dane publikacji i czasopisma 

Tytuł publikacji   

Czasopismo   

Liczba punktów MNiSW  

Wartość IF (JCR)  

Przybliżona wnioskowana kwota 

dotacji w PLN (z VAT i kosztami 

bankowymi) 

 

Nr faktury  

Dane wszystkich autorów 

L.p. Imię i nazwisko  Afiliacja 

   

   

   

   

   

 
 
W przypadku uzyskania dotacji zobowiązuję się do zamieszczenia w publikacji następującej 
informacji: Publication supported by KNOW (Leading National Research Centre) Scientific 
Consortium "Healthy Animal - Safe Food", decision of Ministry of Science and Higher 
Education No. 05-1/KNOW2/2015. 
 
 
Data          Podpis wnioskodawcy  


