
 

ZARZADZENIE nr 44/2022 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

z dnia  1 października 2022 r. 

w sprawie wsparcia działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich  

Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

Gołuchowskiego z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzonego Uchwałą nr 4/2022 

Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – spółki z o. o.  (założyciela 

ANSG) z  dnia  20 kwietnia 2022 r. zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z § 6 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

(zwanej dalej: ANSG lub Uczelnią) do zadań Uczelninależy działalność naukowo-

badawcza, wydawnicza a także popularyzowanie oraz promocja nauki i kultury. 

Uczelnia w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych aranżuje i wspiera tego 

typu działalność oraz zapewnia wsparcie działalności naukowo-badawczej 

prowadzonej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w ANSG. 

2. Wsparcie działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w ANSG odbywa się w szczególności poprzez: 

1) Sfinansowanie lub dofinansowanie publikacji wydanych w wydawnictwie 

ANSG; 

2) Sfinansowanie lub dofinansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej. 

 

§ 2 

 

1. Wydawnictwo ANSG stanowi integralną część uczelni i jest powołane do 

upowszechniania dorobku naukowego, w szczególności nauczycieli akademickich 

związanych z Uczelnią. 

2. Działalność wydawnicza jest prowadzona zgodnie z planem wydawniczym na dany 

rok kalendarzowy. 

3. Plan wydawniczy jest zatwierdzany do 28 lutego przez Rektora ANSG  

w porozumieniu z Kanclerzem ANSG. 

4. Osoby zainteresowane wydaniem publikacji w Wydawnictwie ANSG w danym roku 

kalendarzowym powinny przedłożyć pisemny wniosek w tej sprawie na ręce Rektora 

ANSG najpóźniej do 15 lutego tegoż roku. W uzasadnionych przypadkach Rektor 

ANSG może decydować o przyjęciu do druku publikacji po tym terminie. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać: 

1) Tytuł publikacji; 

2) Dane techniczne publikacji, a w szczególności: format, liczbę stron w tym 

liczbę stron kolorowych, oczekiwany nakład, oczekiwany rodzaj oprawy; 



3) Dwie recenzje wydawnicze; 

6. Uczelnia może w całości lub częściowo sfinansować wydanie publikacji. 

7. Kryteriami decydującymi o sfinansowaniu lub dofinansowaniu publikacji są przede 

wszystkim: 

1) Ocena merytoryczna publikacji; 

2) Zgodność tematyki publikacji z profilem oraz działalnością naukowo-

badawczą uczelni; 

3) Zatrudnienie autora w ANSG lub afiliacja działalności naukowo-badawczej na 

rzecz ANSG; 

4) Szczególne zaangażowanie autora w działalności dydaktycznej, naukowo-

badawczej, organizacyjnej lub promocyjnej uczelni. 

8. Decyzję o wydaniu publikacji podejmuje Rektor ANSG lub upoważniona przez niego 

osoba. 

9. Decyzja o wydaniu publikacji lub odmowie wydania publikacji jest ostateczna. 

 

§ 3 

 

1. Przez uczestnictwo w konferencjach naukowych rozumie się udział nauczycieli 

akademickich w kongresach, konferencjach, sympozjach, warsztatach, seminariach  

o charakterze naukowym, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

2. ANSG w ramach działalności naukowo-badawczej może w całości lub częściowo 

dofinansować udział nauczycieli akademickich w konferencjach naukowych. 

3. Nauczyciel akademicki powinien najpóźniej 30 dni (w uzasadnionych przypadkach 14 

dni) przed planowaną konferencją naukową złożyć skierowany do Rektora ANSG 

wniosek o dofinansowanie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia(zał. 1). 

4. Rektor ANSG lub upoważniona przez niego osoba może w porozumieniu  

z Kanclerzem ANSG podjąć decyzję o dofinansowaniu uczestnictwa konferencji  

w kwocie wskazanej we wniosku, w kwocie mniejszej niż wskazana we wniosku lub 

podjąć decyzję o odmowie dofinansowania. 

5. Kryteriami w ocenie wniosku są przede wszystkim: 

1) Pozytywna ocena bezpośredniego przełożonego nauczyciela akademickiego; 

2) Zgodność tematyki konferencji z profilem oraz działalnością naukowo-

badawczą uczelni; 

3) Zatrudnienie autora w ANSG lub afiliacja działalności naukowo-badawczej na 

rzecz ANSG; 

4) Szczególne zaangażowanie autora w działalności dydaktycznej, naukowo-

badawczej, organizacyjnej lub promocyjnej uczelni; 

5) Ranga oraz umiędzynarodowienie konferencji. 

6. Decyzja o dofinansowaniu lub odmowie dofinansowania uczestnictwa w konferencji 

jest ostateczna. 

7. Niniejsze regulacje nie dotyczą finansowania udziału w konferencjach o charakterze 

szkoleniowym. 

 



§ 4 

 

Zarządzenie wschodzi z dniem 1 października 2022. Tym samym traci moc Zarządzenie 

Rektora WSBiP nr 25/2019 ws. wsparcia działalności naukowo-badawczej nauczycieli 

akademickich Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 

Egz. nr 1- Rektorat 

Dokument wykonał : - Paweł GOTOWIECKI, Rektor 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 44/2022 

Rektora z dnia 1 października 2022r. 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski,  dnia  ______________ 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

NAUKOWEJ 

 

Imię i nazwisko:  ____________________________________________________                                                                                                                                 

tytuł i stopień naukowy: ______________________________________________  

Stanowisko, katedra:_________________________________________________ 

telefon/e-mail: ______________________________________________________ 

Nazwa konferencji: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Miejsce i termin konferencji: __________________________________________ 

Organizator/zy konferencji: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tytuł wystąpienia: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Uzasadnienie dofinansowania udziału w konferencji przez ANSG: __________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Wysokość opłaty konferencyjnej: _____________________________________ 

Szacunkowy koszt pobytu na konferencji: ______________________________ 

Szacunkowy koszt transportu / środek transportu: _______________________ 

___________________________________________________________________ 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  

 

Opłata konferencyjna 

 

 

 

Pokrycie kosztów pobytu 

 



 

 

Pokrycie kosztów transportu 

 

 

 

Opinia bezpośredniego przełożonego: ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Decyzja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


