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REGULAMIN PODZIAtU $R0DK6W FINANSOWYCH 
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UMK WTORUNIU 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiz dnia 30 kwietnia 2010 r. 
(Dz.U. Nr96,poz 615), 
- Rozporz^dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 18 grudnia 2014r. (Dz.U. 
poz. 1941), zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie kryteriow i trybu przyznawania oraz 
rozliczania srodkow finansowycti na nauk? na finansowanie dziafalnoscistatutowej. 

§1 
1. Dotacja na dziatalnosc statutowq moze bye przeznaczona wytgcznie na: 

- utrzymanie potencja+u badawczego, 
- utrzymanie specjalnego urzgdzenia badawczego, 
- dziatalnosc polegajqcg na prowadzeniu badan naukowych lub prac rozwojowych 
oraz zadan z nimi zwigzanych stuz^cych rozwojowi mtodych naukowcow oraz 
uczestnikow studiow doktoranckich, 
- utrzymanie i poszerzenie naukowych baz danych. 

2. Dysponentem dotacji na dziatalnosc statutowq jest Dziekan Wydziatu, ktory ponosi 
odpowiedzialnosc za prawidtowosc wydatkowania dotacji. 
3. Wnioski o przyznanie dotacji na dziatalnosc statutowg sg sporzqdzane przez jednostki 
organizacyjne Wydziatu i sktadane w formie papierowej oraz elektronicznej w 
dziekanacie Wydziatu. 
4. Wniosek o finansowanie dziatalnosci statutowej Wydziatu sktada Dziekan, za 
posrednictwem Uczeini, do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. 

§2 
1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o wysokosci dotacji podmiotowej na utrzymanie 
potencjatu badawczego, Dziekan z udziatem Kolegium Dziekahskiego dokonuje podziatu 
tych srodkow na poszczegolne jednostki organizacyjne. 
2. Jednostka organizacyjna Wydziatu realizuje jedno zadanie badawcze. 
3. Srodki na dziatalnosc statutowq sg przyznawane na realizacj? zadah 
badawczych zgtoszonych we wniosku skierowanym do MNiSW w poprzednim roku 
kalendarzowym. 
4. Podziat srodkow finansowych odbywa si? na podstawie sredniej liczby punktow 
uzyskanych przez jednostk? w okresie ostatnich 3 lat, 
5. Do obliczenia liczby uzyskanych punktow przyjmuje si? nast?pujqce parametry: 
- dziatalnosc publikacyjnq (wg punktacji MNiSW - Lista A), 
- komercjalizacj? wynikow badan (wdrozenia i aplikacje), 
- kierownictwo w grantach NCN/NCBiR i innych, 
- stopnie naukowe i tytut naukowy, 
- aktywny udziat w konferencjach. 
6. Dziekan i Kolegium Dziekahskie ustala poziom rezerwy finansowej przeznaczonej na 
sfinansowanie kosztow zwiqzanych z funkcjonowaniem Wydziatu (np. koszty 
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nieoczekiwanych napraw aparatury, optacenie serwera, itp.); wydzielona zostaje tez 
kwota na pokrycie kosztow zatrudnienia pracownikow naukowo-technicznych oraz 
przeprowadzenia przewodow doktorskich, post?powah habilitacyjnych i o nadanie tytutu 
naukowego profesora. 
7. Srodki pozostawione, jako rezerwa, ktore nie zostaty wykorzystane pod koniec okresu 
rozliczeniowego zostajq rozdzielone na poszczegolne tematy. _^ 
8. Po zatwierdzeniu podziatu dotacji, Kierownicy jednostek otrzymujq pisemne 
zawiadomienie o wysokosci przyznanych srodkow. 
9. Srodki przyznane przez Dziekana a niewykorzystane przez zespot badawczy w danym 
roku kalendarzowym nalezy wykorzystac do kohca I kwartatu nast?pnego roku 
kalendarzowego. 

§3 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiqzany do przedtozenia sprawozdania 
rocznego z realizacji tematu badawczego w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 
Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego powinno zawierac: 
- merytoryczny opis realizowanego tematu badawczego, z uwzgl?dnieniem celu i opisu 
zadah oraz osiqgni?tych bqdz planowanych efektach naukowych lub praktycznych, 
- dorobek naukowy opublikowany bgdz przyj?ty do druku, 
- informacje o udziale w konferencjach naukowych, 
- dane o stopniach naukowych uzyskanych przez cztonkow zespotu badawczego, 
- informacje o innych formach upowszechniania wynikow lub wykorzystania prac. 

§4 
1. Kierownik zespotu badawczego, otrzymujqcy srodki na dziatalnosc statutowq, jest 
zobowigzany do: 
- prawidtowego, efektywnego i zgodnego ze ztozonym wczesniej wnioskiem 
wykorzystania otrzymanych srodkow finansowych, 
- przestrzegania dyscypliny finansowej, 
- terminowej realizacji zadania badawczego, 
- sktadania raportu z realizacji zadah badawczych w ramach dziatalnosci statutowej we 
wtasciwym terminie. 
2. Nieztozenie w wyznaczonym terminie raportu z prowadzonych badan w danym roku, 
bqdz nieprzyj?cie raportu, wyklucza mozliwosc ubiegania si? o srodki na dziatalnosc 
statutowq w roku nast?pnym oraz blokuje mozliwosc dalszego wydatkowania 
przyznanych wczesniej srodkow. 

§5 
Dotacja na dziatalnosc zwiqzang z prowadzeniem badan naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadah z nimi zwi^zanych, stuzqcych rozwojowi mtodych naukowcow 
okreslona zostata w odr?bnym regulaminie. 
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