
Zarządzenie Nr 66/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie procedury podziału i dysponowania środkami finansowymi  na działania 

związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych określone w 

art. 18 ust. 1 pkt. 1) lit h) Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

 

Na podstawie art. 43 ust. 3 Statutu UKW, w związku z art. 18 ust.1 pkt1) lit. h oraz ust.1a 

Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2045 

z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 

2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na 

utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z 

nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1443)  

 

zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

Dysponentami środków finansowych dotacji podmiotowej przyznanej na utrzymanie potencjału 

badawczego w ramach środków finansowych na naukę przeznaczonych na działalność statutową 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, z 

zastrzeżeniem § 2. 

§ 2 

1. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazania 

corocznie, nie później niż do 15 maja, 2% środków finansowych przyznanych jednostce 

na utrzymanie potencjału badawczego, na finansowanie działań związanych z 

komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez 

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

2. Centrum Transferu Technologii i Innowacji przekazuje Kierownikom podstawowych 

jednostek organizacyjnych noty obciążeniowe na kwoty określone w ust. 1. Kopię noty 

obciążeniowej otrzymuje Dział Nauki. 

3. W terminie do dnia 15 marca każdego roku Dyrektor Centrum Transferu Technologii i 

Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przekaże poszczególnym kierownikom 

podstawowych jednostek organizacyjnych sprawozdania za rok poprzedni zawierające 

informacje na temat wydatkowania otrzymanych środków finansowych, o których mowa 

w ust 1, niezbędne do sporządzenia raportu rocznego z wykorzystania środków 

finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego. 

4. Od przekazanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 nie są naliczane koszty 

pośrednie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor 

 

            prof. dr hab. Jacek Woźny  


