DECYZJA Nr 38/2021
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawozdawczości z realizacji projektów naukowobadawczych i upowszechniających naukę finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach
badań podstawowych

Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:
§1.
Wprowadza się obowiązek sprawozdawczości z postępów realizacji projektów naukowo-badawczych
i upowszechniających naukę, zwanych dalej „Projektami”, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
w ramach badań podstawowych.
§2.
1. Obowiązek sprawozdawczości spoczywa na kierownikach projektów, a w przypadku ich braku
na osobie odpowiedzialnej za realizację projektu.
2. Projekty, w których kierownik projektu jest jednocześnie Dyrektorem Instytutu,
sprawozdawane są bezpośrednio do Działu Rozwoju Nauki (DRN).
3. Projekty, które realizowane są poza Instytutami, sprawozdawane są bezpośrednio do DRN.
§3.
Zakres danych sprawozdania z postępów realizacji projektu, zwanego dalej „Sprawozdaniem”, zawiera
załącznik 1 do niniejszej decyzji.
§4.
1. Sprawozdanie składa się odpowiednio za:
1) I kwartał (1 stycznia – 31 marca) do dnia 15 kwietnia;
2) II kwartał (1 kwietnia – 30 czerwca) do dnia 15 lipca;
3) III kwartał (1 lipca – 30 września) do dnia 15 października;
4) IV kwartał (1 października – 31 grudnia) do dnia 15 stycznia realizacji projektu
w danym roku.
2. Sprawozdania nie składa się w kwartale, w którym kończy się realizacja projektu.
3. Terminy wskazane w ust. 1 dotyczą dnia przekazania Sprawozdania do DRN.
§5.
1. Kierownik projektu, z zastrzeżeniem §1 ust. 2, składa Sprawozdanie do Dyrektora Instytutu
w ramach którego realizuje projekt.
2. Kierownik projektu, który jest doktorantem lub uczestnikiem Szkoły Doktorskiej, składa
Sprawozdanie do Dyrektora Instytutu w ramach którego realizuje projekt, po wcześniejszym
uzyskaniu akceptacji opiekuna naukowego swojego projektu.

3. W przypadku braku opiekuna naukowego, o którym mowa w ust. 2, Sprawozdanie składa się
po wcześniejszej akceptacji promotora.
§6.
Dyrektor Instytutu nanosi do Sprawozdania ewentualne uwagi i całość przekazuje do Działu Rozwoju
Nauki na adres mailowy drn@uksw.edu.pl lub w formie papierowej.
§7.
1. Kierownik DRN przygotowuje zbiorczy raport z otrzymanych Sprawozdań i przekazuje
go do Prorektora właściwego ds. nauki.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, musi wykazywać wszelkie sytuacje opisane
w Sprawozdaniach, które zagrażają prawidłowości realizacji sprawozdawanych projektów.
§8.
1. Pierwszy okres sprawozdawczy ustala się na IV kwartał 2021 r. (1 października – 31 grudnia)
z obowiązkiem złożenia Sprawozdania do dnia 15 stycznia 2022 r.
2. Obowiązek złożenia sprawozdania w terminie z ust 1. dotyczy projektów, które były
realizowane w IV kwartale 2021 r. i nie zakończyły się w jego trakcie lub nie zakończą się do
dnia 15 stycznia 2022 r.
§9.
Wykonanie decyzji powierza się Działowi Rozwoju Nauki.
§10.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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