
 
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 111 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 161/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu Open Science 

w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką 

Warszawską ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie programu Open Science realizowanego w Politechnice Warszawskiej  

w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, stanowiącym załącznik  

do decyzji nr 161/2020 Rektora PW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia programu 

Open Science w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa 

doskonałości – uczelnia badawcza” pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z dwóch 

pierwszych decyli wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus. Wykazy czasopism 

udostępniane są na stronie internetowej projektu IDUB.  

5.  Wsparcie finansowe udzielane jest w kwocie nieprzekraczającej 15 000 złotych brutto  

w wymiarze:  

1) 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z pierwszego decyla – w przypadku 

artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów ma afiliację 

Politechniki Warszawskiej;  

2) 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku 

artykułów we współpracy międzynarodowej, których autor korespondencyjny lub 

większość autorów ma afiliację Politechniki Warszawskiej;  

3) 75% opłaty za publikację artykułu w czasopismach z pierwszego decyla lub z drugiego 

decyla w przypadku artykułów we współpracy międzynarodowej, których autorzy nie 

posiadają w większości afiliacji Politechniki Warszawskiej;  

4) 50% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku 

artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów posiada afiliację 

Politechniki Warszawskiej; 

5) proporcjonalnie do udziału procentowego autorów afiliowanych do Politechniki 

Warszawskiej za publikację w innych przypadkach.”. 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 14 kwietnia 2022 r.  

 

   

REKTOR  

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


