
 

 

Zarządzenie Nr 34/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 7 stycznia 2020 r.  

 

w sprawie zasad wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji UKW na 

cele prowadzenia badań naukowych w roku 2020 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)  

 

 

Zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadzam zasady wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji UKW na 

cele prowadzenia badań naukowych w roku 2020, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

        prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 34/2019/2020 

Rektora UKW 

z dnia 7 stycznia  2020 r. 

§ 1 

Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie badań naukowych wyodrębnione w 

ramach subwencji MNiSW. 

 

1. Działalność badawcza finansowana ze środków wyodrębnionych w ramach subwencji 

MNiSW przyznanej uczelni określana jest dalej jako badania statutowe. 

2. Wysokość środków finansowych wyodrębnionych w ramach subwencji MNiSW 

przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na badania statutowe określana jest w 

planie rzeczowo-finansowym uczelni. Informacja dotycząca wstępnie udostępnionych 

środków finansowych na badania może być określana w ramowym planie rzeczowo-

finansowym uczelni. 

3. Środki finansowe określone w pkt. 2 dzielone są na podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni określone w Zarządzeniu Nr 70/2018/2019 Rektora UKW z 

dnia 30.09.2019, zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 1.  

4. Decyzję w sprawie podziału i przyznania środków finansowych poszczególnym 

jednostkom podejmuje Prorektor ds. Nauki i przekazuje kierownikom podstawowych 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3. Wysokość środków finansowych 

ostatecznie przyznanych danej jednostce może odbiegać od wartości wyliczonej na 

podstawie algorytmu, o którym mowa w ust 3, co wymaga uzasadnienia. 

5. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 3 przekazane jednostkom na prowadzenie 

badań statutowych mogą być wydatkowane jedynie do końca roku kalendarzowego, 

na który zostały przyznane. Środki nie wydane do końca roku podlegają zwrotowi na 

konto ogólne uczelni. 

6. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 3 obejmują koszty pośrednie w wysokości 

30%. Kosztów pośrednich nie nalicza się w przypadku zakupu środków trwałych o 

wartości 10 tys zł lub wyższej (brutto). 

7. Decyzje w sprawach wydatkowania środków, o których mowa w pkt. 3 podejmują 

kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. 

8. Nadzór nad wydatkowaniem środków na badania statutowe pełni Prorektor ds. Nauki.  

9. Kierownik jednostki przedstawia Prorektorowi ds. Nauki sprawozdanie finansowe 

dotyczące wydatkowania środków finansowych za poprzedni rok kalendarzowy do 

dnia 31 marca, z uwzględnieniem rezerwy kierownika oraz podziału środków 

finansowych pomiędzy katedry jednostki, zaopiniowane przez radę naukową 

jednostki. 

 

 

 

 



 

 

§ 2 

Zasady podziału środków finansowych przyznanych na badania statutowe w ramach 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: 

 

1. Za podział środków i prawidłowe ich wydatkowanie w ramach podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni odpowiada jej kierownik. 

2. Rezerwa kierownika jednostki stanowi nie więcej niż 20% środków przyznanych 

jednostce. 

3. W ramach jednostki środki finansowe dzielone są i przyznawane poszczególnym 

katedrom. 

4. Za prawidłowe wydatkowanie środków w ramach katedry odpowiada jej kierownik. 

5. Podział środków pomiędzy katedry w ramach jednostki (po wyodrębnieniu rezerwy 

kierownika jednostki) powinien odbywać się wg zasad uwzględniających aktywność 

naukową i liczbę słuchaczy szkoły doktorskiej oraz osób zatrudnionych w katedrze, 

np.: (i) osiągnięcia naukowe lub artystyczne osób zatrudnionych w katedrze uzyskane 

w okresie ostatnich 4 lat - waga 60%; (ii) liczba słuchaczy szkoły doktorskiej 

powiązanych z daną katedrą oraz liczba etatów osób, które złożyły oświadczenie o 

zaliczeniu do grona osób prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie - 

waga 40%. 

6. Kierownik jednostki może uwzględnić dodatkowe kryteria podziału środków między 

katedry, w tym ocenę prawidłowości wydatkowania środków w roku ubiegłym. 

7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia Prorektorowi 

ds. Nauki informację o podziale środków, o których mowa w §2 pkt. 3, w terminie 

miesiąca od otrzymania decyzji o wysokości środków przyznanych jednostce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

Zasady podziału środków finansowych na działalność badawczą pomiędzy podstawowe 

jednostki organizacyjne UKW: 

1. Środki przeznaczone na działalność badawczą dzielone są na poszczególne jednostki 

podstawowe uczelni reprezentujące odpowiednie dyscypliny nauki lub sztuki. 

2. Proporcjonalny podział uwzględnia: 

a. Liczbę osób reprezentujących dyscyplinę (Ei), które złożyły oświadczenie o 

zaliczeniu do grona osób prowadzących działalność naukową w danej 

dyscyplinie oraz liczbę słuchaczy szkoły doktorskiej powiązanych z daną 

dyscypliną, wg stanu na dzień 31 grudnia. 

b. Kosztochłonność prowadzenia badań naukowych w ramach danej dyscypliny 

(Vi), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 22.01.2019 w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz 

202); 

c. Kategorię naukową przyznaną wydziałowi UKW w wyniku kompleksowej 

oceny jakości działalności naukowej przeprowadzonej w roku 2017, z którego 

wywodzą się osoby zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie. 

3. Proporcja środków przyznana danej jednostce (Pi) obliczana jest ze wzoru: 

   
             

                 
 
 

 

gdzie, Ei – liczba etatów osób, które złożyły oświadczenie o zaliczeniu do grona osób 

prowadzących działalność naukową w i-tej dyscyplinie; Di – liczba słuchaczy szkoły 

doktorskiej w ramach i-tej dyscypliny; Vi – kosztochłonność prowadzenia badań w i-

tej dyscyplinie; Ki – współczynnik kategorii naukowej i-tej dyscypliny obliczony w 

roku 2019 wg. zasad określonych w Zarządzeniu Rektora UKW  nr 57/2018/2019 z 

dnia 10.09.2019, n – liczba dyscyplin na uczelni.  

Liczba etatów w danej dyscyplinie (Ei) obliczana jest ze wzoru: 

       

  

 

    

gdzie sij – proporcja udziału j-tej osoby w i-tej dyscyplinie (możliwe wartości 

współczynnika sij: 0,25; 0,5; 0,75 lub 1), mi – liczba osób wskazujących i-tą 

dyscyplinę. 

4. Wysokość środków finansowych przyznanych jednostce jest równa iloczynowi 

współczynnika Pi oraz wysokości środków finansowych wyodrębnionych w ramach 

subwencji MNiSW przeznaczonych na badania statutowe, po zaokrągleniu do pełnych 

złotych. 

 


