KARTA PROCEDURY
P.113 B DN
Procedura: P.113 B
Zakres przedmiotowy: sprawozdawczość z zakresu badań naukowych, prac rozwojowych,
usług badawczych i innych przedsięwzięć powiązanych z badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi w części obsługiwanej przez
Dział Nauki
Formularz: wzory raportów (w wersji elektronicznej ) na stronie Ośrodka Przetwarzania
Informacji ( OPI ), Głównego Urzędu Statystycznego ( GUS ), instytucji
finansujących badania naukowe, prace rozwojowe i inne przedsięwzięcia
powiązane z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi
Uczestnicy procesu:
1. pracownicy: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, kierownicy badań naukowych,
prac rozwojowych, usług badawczych, kierownicy jednostek i komórek
organizacyjnych, Dział Nauki (DN),
2. komisje/rady: Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, rady wydziału,
wydziałowe komisje ds. nauki
3. podmioty zewnętrzne: Główny Urząd Statystyczny (GUS), Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowe Centrum Nauki
( NCN ), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( NCBR ),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW),
Właściciel procesu: Dział Nauki (DN)
Graficzne przedstawienie przebiegu procesu:
Uruchomienie przez DN procedury:
 przygotowania sprawozdań / raportów przez kierowników zadań badawczych,
projektów i innych przedsięwzięć z nimi powiązanych
 zbieranie danych z poszczególnych działów / komórek organizacyjnych Uczelni oraz
przygotowanie danych do sprawozdań wydziałów i Uczelni
↓
Wpływ do DN:
 sprawozdań / raportów z zadań badawczych, projektów i innych przedsięwzięć z
nimi powiązanych
 danych do sprawozdań
↓
Sprawdzenie w DN sprawozdań / raportów
↓
Przygotowanie w DN sprawozdania zbiorczego i akceptacja Prorektora ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą ( w przypadku takiego obowiązku wynikającego z uregulowań
prawnych )


Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30.04.2010r, Dz.U. z 2014r, poz. , poz.
1620 oraz z 2015r, poz. 249 i 1268
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Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30.04.2010r, Dz.U. z 2010r,
poz. 616, z późn. zm. ( tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2015r, poz. 249 )
Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30.04.2010r, Dz.U. z 2010r, poz. 617, z
późn.zm.( tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2016r, poz.1071 )
Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r, Dz.U. z 2012r, poz. 591, z
późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014rr. w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 , Dz. U. z 2014r, poz. 1330, z
późn.zm., oraz Dz. U. z 2016r, poz. 118, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015r w
sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków na utrzymanie
potencjału badawczego oraz badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich, Dz.U. z 2015r, poz. 1443
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015r w
sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego
urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia
dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz pokrycie
kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych, Dz.U. z 2015r, poz. 1462
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie
szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy prorektorów
Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Nr 100/2008 z dnia
7.07.2008 r.,

