DECYZJA Nr 50/2018
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
na Wydziale Nauk Humanistycznych w 2018 r.
Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu UKSW w związku z Zarządzeniem Nr 16/2017 Rektora
UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów
badawczych finansowanych ze środków na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji
na działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich, zmienionym Zarządzeniem Nr 60/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września
2017 – postanawia się, co następuje:
§1
W związku z przyznaniem dotacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
zobowiązuję Pana Dziekana do podziału różnicy środków finansowych pomiędzy dotacją
podzieloną na podstawie Decyzji Nr 20/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału dotacji na utrzymanie
potencjału badawczego na Wydziale Nauk Humanistycznych w 2018 r. a dotacją przyznaną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie Informacji nr 18493/E331/S/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., według zasad zawartych poniżej.
§2
Zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW od przyznanej dotacji w wysokości
204 804,00 zł, należy wyodrębnić narzut kosztów pośrednich w kwocie 47 262,46 zł, z czego:
- dla Uczelni – 31 508,31 zł,
- dla Wydziału Nauk Humanistycznych – 15 754,15 zł.
Koszty pośrednie Wydziału Nauk Humanistycznych mogą być przeznaczone tylko na obsługę
projektów badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej.

§3
Zgodnie z § 18 ust. 1 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW zobowiązuję Pana Dziekana
do przekazania co najmniej 11 027,91 zł na dofinansowanie bibliotek, z czego:
- na Bibliotekę Wydziałową – co najmniej 7 877,08 zł,
- na Bibliotekę Główną – co najmniej 3 150,83 zł.
§4
Zgodnie z § 20 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW zobowiązuję Pana Dziekana
do przekazania co najmniej 23 631,23 zł na współpracę naukową z zagranicą.
§5
Zgodnie z § 22 ust. 2 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW rezerwa Dziekana nie może być
wyższa niż 23 631,23 zł.
§6
Zgodnie z art. 18 ust. 1a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
zobowiązuję Pana Dziekana do przekazania co najmniej 3 150,83 zł na działania związane
z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie
potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz
opracowaniu projektów komercjalizacji.
§7
Zgodnie z § 16 ust. 2 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW zobowiązuję Wydziałową
Komisję do podziału 96 100,34 zł na poszczególne projekty w terminie 14 dni i Pana Dziekana
do powiadomienia mnie o dokonanym podziale w terminie 7 dni od daty podziału środków
na poszczególne projekty.
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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