
Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach programu 

strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) 

Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”  

Działanie nr 2 – „Program motywacyjny” 

Zadanie „Refundacja kosztów publikacji naukowych” – Nabór I 

 

 

§ 1. Zakres regulaminu 

 

1. Regulamin określa zasady naboru i rozliczania do zadania “Refundacja kosztów publikacji 

naukowych”, finansowanego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań 

dla jakości życia - qLife” (dalej: POB qLife) dotyczącego finansowania kosztów wydania 

publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: UJ)  

w renomowanych czasopismach naukowych spełniających kryteria jakościowe określone  

w § 4. 

 

§ 2. Uczestnicy i obszar tematyczny POB qLife 

 

1. Beneficjentami zadania opisanego w § 1 mogą być osoby, które : 

a. realizują zadania na rzecz UJ w ramach POB qLife, oraz 

b. na dzień złożenia wniosku zadeklarowały minimalnie 75% sumarycznego udziału 

swojego dorobku naukowego w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki 

farmaceutyczne lub nauki o zdrowiu, lub 

c. są uczestnikami Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum (dalej: UJ CM) lub uczestnikami Studiów 

Doktoranckich prowadzonych przez Wydziały UJ CM lub Jagiellońskiego Centrum 

Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics,  

dalej: JCET). 

2. Finansowane publikacje muszą mieć afiliację UJ CM lub JCET, zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 71 z 23 października 2018 roku w sprawie: trybu 

rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140850271/zarz_71_2018.pdf  

3. Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do finansowania obejmuje tworzenie 

ścieżki translacji naukowej w obszarach: 

− choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu 

krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, 

kardioonkologiczne), 

− zdrowie reprodukcyjne,  

− medycyna regeneracyjna,  

− rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów 

terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych), 

− ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków, 



− biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment, 

− eZdrowie, 

− modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem. 

 

§ 3. Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja wniosków o finansowanie w ramach zadania opisanego w § 1 odbywa się  

w drodze naboru. 

2. Nabór wniosków, o którym mowa w ust. 1, będzie prowadzony w systemie ciągłym,  

do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na jego 

przeprowadzenie. 

3. Regulamin naboru, próg punktowy dla uzyskania finansowania, wysokość maksymalnej 

kwoty finansowania pojedynczej publikacji oraz całkowity budżet przewidziany  

dla zadania udostępniane będą na stronie internetowej POB qLife pod adresem: 

https://qlife.cm-uj.krakow.pl/. 

4. Nabór odbywać się będzie w systemie  elektronicznym za pośrednictwem „Formularza 

rejestracyjnego” udostępnionego na stronie internetowej POB qLife wskazanej w ust. 3. 

Wypełnienie  „Formularza rejestracyjnego” wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego 

Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Ocena wniosków o finansowanie odbywać się będzie w oparciu o  kryteria wskazane  

 w paragrafie 4  niniejszego Regulaminu. 

6. Za prowadzenie naboru, ocenę zgłoszonych wniosków oraz wybór wniosków, które 

otrzymają finansowanie odpowiada Zespół Wykonawczy POB qLife pod kierunkiem 

Koordynatora. 

7. Lista beneficjentów podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej POB 

qLife. 

 

§ 4. Kryteria oraz punktacja 

Kryteria: 

1. 5-letni Impact Factor czasopisma  

(3-10 pkt; IF <3-5 – 3 pkt; IF 5-10 – 5 pkt; IF > 10 - 10 pkt; 

2. Punktacja MNiSW czasopisma  

(0.5-3 pkt; liczba punktów MNiSW/200; dodatkowo mnożnik x2, jeśli praca powstała we 

współpracy międzynarodowej lub jest pracą interdyscyplinarną) 

3. Praca obejmująca tworzenie lub stosowanie nowatorskich technologii  

(0-3 pkt) 

4. Rodzaj publikacji  

(1-2 pkt; review, case report, series report itp. – 1 pkt/ praca doświadczalna – 2 pkt) 

5. Praca wieloośrodkowa  

(0-1 pkt) 

6. Praca powstała w wyniku współpracy międzynarodowej  

(0-2 pkt) 

7. Praca interdyscyplinarna  

(0-1 pkt) 



8. Praca ma znaczenie społeczne  

(0-2 pkt) 

9. Praca innowacyjna  

(0-2 pkt) 

 

Punktacja: 

Minimalna liczba możliwych do uzyskania punktów:   4,5 pkt. 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów:  25,0 pkt. 

Próg akceptacji: 10,0 pkt. 

 

 

§ 5. Sposób finansowania 

 

1. Beneficjent zobowiazany jest do przedstawienia faktury VAT wystawionej przez 

wydawnictwo będące właścicielem wybranego czasopisma.  

2. Faktura musi być wystawiona na dane:  

Nabywca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP:675-000-22-36 

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków 

 

§ 6. Zobowiązania uczestników 

 

1. Osoby aplikujące o finansowanie zobowiązane są do: 

a. rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym podania danych  

w  „Formularzu rejestracyjnym”; 

b. wypełnienia „Oświadczenia uczestnika naboru o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie jego danych osobowych”, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

2. Beneficjenci zobowiązani są do: 

a. realizacji finansowanego przedsięwzięcia zgodnie z założeniami kosztowymi 

przyjętymi na etapie naboru wniosku; 

b. przedstawienia faktury, o której mowa w § 5 niezwłocznie po jej otrzymaniu  

- w celu terminowego dokonania płatności; 

c. złożenia za pośrednictwem  elektronicznego „Formularza rejestracyjnego” nr DOI 

(ang. Digital Object Identifier, cyfrowy identyfikator dokumentu) opublikowanej 

pracy oraz załączenia pliku PDF zawierającego opublikowaną  pracę w terminie  

do 14 dni od ukazania się jej ostatecznej wersji; 

d. jeśli to możliwe – dołączenia do finalnej wersji publikacji informacji nt. źródła 

finasowania lub – jeśli nie jest to możliwe ze względów wydawniczych – wyrażenia 

zgody na publikację informacji o dofinansowaniu wydania publikacji na stronach 

ID.UJ qLife 

3. Rozliczenie dokonywane jest z chwilą dostarczenia pliku PDF pracy, o którym mowa  

w § 6 ust. 2 pkt c, oraz potwierdzenia, że środki zostały przekazane przez UJ CM  

na poczet opłaty za publikację.  

4. Publikacje, które otrzymają finansowanie muszą posiadać afiliację Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum lub JCET. 



5. Rozliczenie danego zadania jest warunkiem koniecznym do wystąpienia z kolejnym 

wnioskiem o finansowanie w ramach POB qLife. 

 

§ 7. Finanse 

 

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wymienionego w § 1 nie może 

przekroczyć kwoty wynikającej z budżetu POB qLife przeznaczonego na realizację zadania 

“Refundacja kosztów publikacji naukowych”. 

2. Środki finansowe przyznawane Beneficjentom wydawane są w sposób zapewniający ich 

racjonalne i gospodarcze wydatkowanie, zgodnie z obowiązującymi w UJ CM zasadami 

gospodarowania środkami publicznymi i z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 r. 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach 

programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), 

Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, Działanie nr 2 – 

„Program motywacyjny”, Zadanie „Refundacja kosztów publikacji naukowych” – Nabór I - 

Oświadczenie uczestnika naboru o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Uniwersytet 
Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 
24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl,  
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 
iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: aplikowania o środki finansowe i ich 
rozliczania do zadania „Refundacja kosztów publikacji naukowych”, finansowanego w 
ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego, „Jakość badań, dla jakości życia - qLife” 
(POB qLife), i dotyczącego finansowania kosztów wydania publikacji naukowych 
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w renomowanych czasopismach naukowych.  

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa 
(dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału  
w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne. 

5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński  
w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA)  
na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia 
przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz trwania i rozliczenia 
projektu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 
qLife@uj.edu.pl lub wycofać osobiście stawiając się w ul. Czapskich 4, I piętro 
31-110 Kraków. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji 
ani profilowania. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Ogólnego. 
 
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
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