DECYZJA Nr 4/2017
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w 2016 r.

Na podstawie Zarządzenia Rektora UKSW Nr 12/2015 z dnia 5 marca 2015 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 postanawiam, co następuje:
1. Zgodnie z art. 6 Zarządzenia Nr 12/2015 od zwiększenia przyznanej dotacji w wysokości
79 040,00 zł, wyodrębnić narzut kosztów pośrednich w kwocie 18 240,00 zł, z czego:
- dla Uczelni – 12 160,00 zł;
- dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej – 6 080,00 zł.
Koszty pośrednie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej mogą być przeznaczone tylko na
obsługę projektów badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej.
2. Zgodnie z art. 18 ust. 1. Zarządzenia Nr 12/2015 zobowiązuje Panią Dziekan do
przekazania co najmniej 4 256,00 zł na dofinansowanie bibliotek, z czego;
- na Bibliotekę Wydziałową – co najmniej 3 040,00 zł;
- na Bibliotekę Główną – co najmniej 1 216,00 zł.
3. Zgodnie z art. 19 ust. 1. Zarządzenia Nr 12/2015 zobowiązuję Panią Dziekan do
przekazania co najmniej 4 864,00 zł na posiadane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
laboratoria lub specjalistyczną aparaturę badawczą.
4. Zgodnie z art. 20 Zarządzenia Nr 12/2015 zobowiązuję Panią Dziekan do przekazania co
najmniej 9 120,00 zł na współpracę naukową z zagranicą.

5. Zgodnie z art. 21 ust. 2. Zarządzenia Nr 12/2015 rezerwa Pani Dziekan nie może być
wyższa niż 9 120,00 zł.
6. Pozostałe do dyspozycji środki, w wysokości 33 440,00 zł, mogą być przeznaczone na
finansowanie wydatków, o których mowa w art. 4 ust. 1. Zarządzenia Nr 12/2015. Zadania do
objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację dotyczą projektów i zadań z nimi
związanych ujętych w planie zadaniowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
projektów badawczych w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2016.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem wydania.
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