
Załącznik nr 1 
 

Formuła podziału części zasadniczej Funduszu badawczego (FB) - Funduszu badawczego dyscyplin  
(FBD) 
 

Z kwoty Funduszu badawczego dyscyplin (FBD) wydziela się pule dla poszczególnych dyscyplin  
 
Gdzie:  

 𝐹𝐵𝐷𝑗
𝑖 – oznacza fundusz badawczy 𝑗-tej dyscypliny w ramach 𝑖-tej dziedziny reprezentowanej 

w Uczelni. 

Wartość 𝐹𝐵𝐷𝑗
𝑖 oblicza się ze wzoru: 

𝐹𝐵𝐷𝑗
𝑖 = 𝐹𝐵𝐷 ×  

𝑊𝑗
𝑖

∑ 𝑊𝑗
𝑖

𝑖,𝑗

  

gdzie: 

 𝑊𝑗
𝑖 - oznacza „wartość” 𝑗-tej dyscypliny w 𝑖-tej dziedzinie, zaś wyrażenie w mianowniku jest 

sumą wartości wszystkich dyscyplin (w ramach wszystkich dziedzin) reprezentowanych  
w Uczelni. Dyscyplinę niewchodzącą w skład żadnej z dziedzin w Uczelni traktujemy jak 

dziedzinę jednodyscyplinową. Wartość 𝑊𝑗
𝑖 wyliczamy ze wzoru: 

 

𝑊𝑗
𝑖 = 𝑛𝑗

𝑖 × 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑗
𝑖 × 𝑘𝑎𝑡𝑗

𝑖  

gdzie:  

 𝑛𝑗
𝑖 - oznacza liczbę pracowników Uczelni (niezależnie od instytutów, w których są 

zatrudnieni), prowadzących działalność naukową w 𝑗-tej dyscyplinie naukowej lub 
artystycznej w ramach 𝑖-tej dziedziny (z uwzględnieniem czasu pracy związanej  
z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), którzy złożyli 
stosowne oświadczenie, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania 
subwencji ogólnej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), 

 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑗
𝑖  – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w 𝑗-tej 

dyscyplinie naukowej lub artystycznej w ramach 𝑖-tej dziedziny, określony w przepisach 
wydanych na podstawie art.367 ust.2 ustawy, 

 𝑘𝑎𝑡𝑗
𝑖  – oznacza współczynnik związany z kategorią 𝑗-tej dyscypliny w 𝑖-tej dziedzinie i wynosi 

odpowiednio:  
do roku 2022: 1,5 dla kategorii A+, 1,0 dla kategorii A, 0,7 dla kategorii B, 
od roku 2023: 1,75 dla kategorii A+, 1,25 dla kategorii A, 1,0 dla kategorii B+, 0,75 dla kategorii 
B, 
dla kategorii C współczynnik wynosi 0 i oznacza brak finansowania dla badań w tej dyscyplinie 
z puli (FBD).  
Wykaz kategorii naukowych ustalonych dla dyscyplin naukowych lub artystycznych  
w Uniwersytecie Pedagogicznym przedstawiono w załączniku nr 3.  

Łączna suma środków na badania prowadzone w 𝑖-tej dziedzinie do dyspozycji Dziekana  
(lub pełnomocnika Rektora ds. rozwoju dyscypliny) wynosi: 
 

𝐹𝐵𝐷𝑖 = ∑ 𝐹𝐵𝐷𝑗
𝑖

𝑗

 

 
gdzie liczba składników odpowiada liczbie dyscyplin w 𝑖-tej dziedzinie (w przypadku pełnomocnika 
Rektora ds. rozwoju dyscypliny jest to fundusz tej jednej dyscypliny). Jest to łączna suma, 
przeznaczona na finansowanie badań w tej dziedzinie. Nie przewiduje się innego podziału tych 

środków pomiędzy dyscypliny niż wynikający z bezpośrednich wyliczeń. Kwota 𝐹𝐵𝐷𝑖 może stanowić 
podstawę do wydzielenia rezerwy dziekana, (o którą należy w jednakowym stopniu proporcjonalnie 

pomniejszyć kwoty 𝐹𝐵𝐷𝑗
𝑖). 


