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Procedura: P.105 A
Zakres przedmiotowy: działalność statutowa
Formularz: wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową stanowiący
załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej, raport wewnętrzny z realizacji badań i przedsięwzięć objętych dotacjami
Uczestnicy procesu:
1. pracownicy: Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kwestor, dziekani,
kierownicy jednostek, Biblioteka Główna (BG), Dział Wydawnictw (DW), Dział Ewidencji
Środków Materialnych (DESM), Dział Nauki (DN),
2. komisje/rady: wydziałowe komisje ds. nauki, rady wydziałów,
3. podmioty zewnętrzne: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW), Ośrodek
Przetwarzania Informacji (OPI)
Właściciel procesu: Dział Nauki (DN)
Graficzne przedstawienie przebiegu procesu:
DN uruchamia procedury składania przez wydziały wniosków do MNiSW o przyznanie dotacji na działalność
statutową (elementem wniosku jest raport z realizacji badań w roku poprzedzającym rok złoŜenia wniosku)

DN przygotowuje dane do wniosków i raportów poszczególnych wydziałów i przekazuje dane dziekanom

ZłoŜenie przez dziekanów dokumentacji w DN, sprawdzenie dokumentacji wniosków, wysłanie przez wydziały
wersji elektronicznej wniosków

Przygotowanie w DN projektu opinii Rektora do wniosków, akceptacja opinii i wniosków, podpis Rektora

Przekazanie przez DN wersji papierowej dokumentacji wniosków do MNiSW

Wpływ decyzji z MNiSW o przyznanych dotacjach dla wydziałów:
•
na utrzymanie potencjału badawczego
•
na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego
•
na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, słuŜących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich
•
na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych

Wydziały dokonują podziału środków finansowych zgodnie z zasadami/regulaminami opracowanymi i
zatwierdzonymi przez rady wydziałów

Wpływ do DN informacji z wydziałów o dokonanym podziale środków finansowych (zatwierdzonym przez rady
wydziałów) oraz dokumentacji tego podziału

Przekazanie do Kwestora informacji o dokonanym podziale środków finansowych

Uruchomienie przez DN procedury składania przez wydziały raportów wewnętrznych z realizacji tematów
badawczych i przedsięwzięć objętych dotacjami

Wpływ do DN raportów wewnętrznych z realizacji tematów badawczych i przedsięwzięć objętych dotacjami

DN przekazuje informację o zakończonych w danym roku kalendarzowym tematach do DESM
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Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Dz.U.
z 2010 r., Nr 96, poz. 620, z późn. zm.
• Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.
• Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 1533
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5.11.2010 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie
działalności statutowej, Dz.U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1438, z późn. zm.
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 29.09.2011r. w sprawie
przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, Dz.U. z
2011 r., Nr 207, poz. 1237
• Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem
nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2.03.2012 r.
• Zarządzenie nr 100/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3.09.2012 r.
w sprawie szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy prorektorów na kadencję 2012/2016
• Zarządzenie nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24.04.2012 r. w sprawie
wysokości kosztów pośrednich w róŜnych obszarach działalności
• Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony
Zarządzeniem nr 100/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
7.07.2008 r.

