
Uchwala Nr 6/2014

Rady Wydziału Pedagogicznego i Afiystycznego
UniwerĘ'tefu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia2o IntęEo 2o|4I.

w sprawie zatwierdzenia
Wydzialowego regulaminu wnioskowania, podziałrr i rozliczania środków

na dzialalnośó statutową

Na podstawie s 73 uś. 2 statutu UJK w Kielcach oraz Re8rilaminu stanowiącego załącanik do zarządzenia

Rektora Nr 251201 3 z dnia 7'05.2013 uchwala się, co następuje:

51

Rada Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego zatwie|ózA Wydziałowy regulamin

wnioskowclnia, podziału i rozliczanią środków ha działalność stątuto1,|ą

$2

Regulamin starrowi załącznik do niniejszej uchwĄ.

Uclrwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchrvab NI ó/20t4
Rady Wydziafu Pedagogicz1€go i Artystycznego
Uniwers}t€tu Jana Kochanowskięgo w Kielcach

z dnja 20lutego 2014 r ' .

Regu lamin  wn io Śkowan ia '  podz ia lu  i  roz l i c zan ia  środków

na dz ia la lność s ta tu tową

Wydz iał  Pedagog iczny  i  A r tys tyczny

Na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do Zatządzeria Rekton Nr 25l20I3 f dtia

7.05.2013 r.

Dział I

Przepisy ogólne

$1

Ilekroć w regL aminie mowa oI

. podsta\ł'owej jednostce organizacyjnej należy ptzęz to rczumięć: Wydział Pedagogiczny i

Anystyczny

o jedno.lce organizac1jnej nalez1 prle/ lo ro7umieć: in5l)rut:

. kierowniku nalęży przęz to |ozl]mięć dylektora inst}'tutu, kie(ownika studiów doktoranckich

o projekcie badawczym nalęi.y przęz to rozumieć: okeślone zadania badawcze przewidziane

do rozwiązalia w ustalonynr okesie na okeślonych warunkach;

l rtykonawcy projel1u badawczego należy rozumieó: pracownika-naukowo dydaktycanego

Ucze]ri ofaz uczestnika studiów doktolanckich, których lłniosek o finansowanie badań został

zaakceptowany pżef dziekana;

r dotacji nalezy p|zez to rozumieó: środki finansowe na działalność statutową plzyznane

wydziałowi na podstawie decyzji ministra właściwego ds. nauki;

. młod)Ąl naukowcu Dalezy p|zęz to lozumieć: osobę zatudnioną w Uczelni prowadzącą

działalność naukową która nie ukończyła 35 roku życia lub uczestnika studiów doktoranckich

prowadzonych przez Wydział'

Dział II

Dotacja na dzialalność Śtatutową wydziału

s2
1. Działalność statutowa obejmuje nastq)ujące zadania ujętę w planie rzeczowo-finansowym

Wydziah:

1) utrzymanie potencjafu badawczego,

2) utrzynanie specjalnęgo Wządzenia badawczego,

3) działalność polegającąna prowadzenirr badań naukowych lub plac rozwojowych orM

zadań zrltmizwięarrych. służących rozwojowi młodych naŃowców oraz uczestników
1



studiów doktoranckich,

4) utrzymanie i poszerzanie naŃowych baz danych.

s3
Jednostki organizacyjne Wydziałrr ubiegające się o przyananie dotacji na działalnośó statutową

składajądo Dziekana Wydziału ru-rioski wedfug \łzolu i na zasadach określonyoh przez MNiSW w

tetminie do dnia 30 kwietnia loku popŹedzającego rok, w któryn ma byó Fzyznana dotacj a'

s4
wnioski, o których mowa przygotow}.wane są na podstawie lekomendacji Komisji oceniającej

vmioski nauczycieli akademickich lub doktolantów o flnansowanie ploj ektów badawczych'

Tryb składania i oceny wnioŚków o linansowanie projektów badawczych z dfialalności

statutowej

ss
1. Nauczyciel akademicki, dla którcgo Uczelnia stanowi podstawowe miejsce placy lub uczestnik

studiów doktoranckich, składa wrriosek o finanso\łanie projeldu w formie papierowej olaz w fonnie

elektronicznej Dyrektorowi Inst).tuttl/Kielownikowi Studiów Doktoranckich w te.minie do dnia 15

lBtego roku popżedzającego rok, w którym ma być pŻyznana dotacja.

2. Wnioski o finansowanie projektu badawczego z dotacji celowej MNiSw mog4 składać osoby,

Ltóre na dzień określony przez MNiSW odrębnymi przepisami jako termin nadsyłania wniosków'

nie Ńończyły 3 5 loku Źycia' oraz dla których - w przypadku nauczycieii akademickich -Uczelnia

jęst podstawowym miejscem pracy.

3' Wniosek o finansowanię projęktu badawczęgo powinien obejmować cały okres realizacji

projektu nie dhższy nii' cńęry \ata.

4. Wniosek powinien zawierać:

1) okes realizacji projektu badawczego,

2) plan zadaniowo-finansowy realizacji projęktu badawczego,

3) opis projektu bada\Mczego,

4) kalkulację kosztów realizacji projektu badawczego z podziałem na poszczególne lata

obe.jmujące jego realizacj ę,

5) spodziewany efekt końcowy po realizacji projektu badawczego,

6) opinię kierownika jednostki organizacyjnej/opiekuna naukowego.

5. Nauczyciel akadęĘicki lub uczestnik studiów doktoranckich może kierować jednym projektem

badarłcz)m realizowanym w dan) m okresie.

s6
1. oceny rmiosków' o których mowa dokonuje Komisja Inst)tutowa powołana pfzez Kierownika.

w skład Komisji wchodzą kierownicy Zakf,adów oraz sękrelaJz. Komisji przewodniczy



Kielownik lub wyznaczony prfez niego zastępca'

2. W przypadku studiów doktolanckich, oceny wniosków dokonuje Komisja w skład, której

wchodz4 opie]r.unowie naukowi będący specjalistami w danym obszarze wiedzy oraz sekretarz'

Komisję powołuje i przewodniczyjej Kierownik studiów.

3. Po dokonaniu oceny końcowej Komisja rekomenduje wnioski do finansowania oraz określa

u]ysokość śIodków finansowych rekomendowanych na realizację danego projektu badawczego.

3 ' wnioski pfzekaz)'wane są do Wydziałowej Komisj i KoŃursowej '

57
Wydziałową Komisję powołuie Dziekan' Dziękan możę powołaó oddziehe Komisje do oceny

vmiosków dla poszczególnych obszarów wiedzy, jeśli wymaga tego specyfika Wydziału. W skład

Komisji wchodzą kierownicy poszczególnych jędnostęk organizacyjnych w ramach wydziafu lub

obszaru \łriedzy oraz co najmniej trzech pracowników naukowo'dydaktycznych posiadających co

najmniej stopnień doktola habilitowanego' będ4cych specjalistami w dan;,n obszarze wiedzy'

reprezentujących poszczególne dziedziny nauki w danym obszarze oraz seketarz. Komisji

przewodniczy Dziekan lub wyznaczony przef niego zastępca.

$8

1. ocęnie męI}tolycznej podlegają wnioski spełniające wymogi fornalne.

2. ocena melytoryczna doko],]}nvana jest wg poniŻszych kyte ów (skala d1a każdego z

rł1różnionych kq.teriów od 0 do 5 pkt):

. Wańość mel}'toryczna projektu

r Dorobęk i doświadczenie kierownika pĄektu (zespołu)

. Znaczęnię proj ęktu dla rozwoju naukowego wykonawców

. Ksztahowanię wamztatu badawczego i specjalności naukowej Wydziału

. Współpraca z innymi ośrodkami w trakcie realizacji projeltu

. Znaczenie plojektu dla kontyluacji wcześniejszych badan

. Możliwości lvykon1wania projektLr w dostępnych autorowi warunkach

. ocęna prawidłowości rozliczenia poprzednio zrealizowanego projektu badawczęgo

. Prawidłowość i zasadność kalkulacji wstępnej kosztów realifacji projektu

. Liczebnośó zespołu badawczego

.Inne... '...... '......... '(wymieni,ć)dodatkoweJ.ryteriąw),tąniąwtaściwąKomisjapozopoznaniu

się ze złożonymi wnioskąmi

Razem liczba punktów: ,.'.-'

3. Po dokonarriu oceny mer}torycznęj właściwa Komisja dokonuje oceny końcowej według

następujących paramętrów i wyłania wniosek zgodnie z rankingiem:

oce ą /Liczba fiożliy,ych do u4skania punktów

Wyróżniający/ j]-Jj



Bardzo dobry/ 35-50

Dobry/ 2l-31

Słaby/ 11-20

Negat).wny/ 0-,/0

4' Przewodniczący Komisji lub osoba pŻez niego WyzDczona informuje osoby sldadające wnioski

o decyzji w przedmiocie lekomendacji pftez wsłaljię informacji pocztą elektroniczną na

wskazany we wniosku adres.

5. W przypadku braku rekomendacji rłniosku do finaosowania osobie składającej \łniosek

Fzysługuje odwołanię do Dziekana' w teminie siedmiu dni od dnia otzymania informacji' o

której mowa w ust. 4'

6' odwołanie winrro być pisemnie uzasadnione z uwzględnieniem la]teriów, o których mowa w $ 4

ust .2 .

7. Po dokonaniu oceny wniosków przez Wydziałową Komisję są one przekaz1wane do Działu

Nauki Uczelrri.

8. osobie składającej wniosek przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji do

Prorel1ora ds. Nauki i współpracy z Zagmnicą

Zasady linansowania projektów badawczych ze środków na działalność statutową

$e
1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o wysokości dotacji przyznanych na działalnośó statutową

Wydziałowa Komisja na wniosek Dziękana dokonuje podziału dotacji podmiotolvej do

dyspozycji poszczególnych Komisji działających w ramach Wydziału.

2' Komisja Wydziałowa dokonuje podziału w opalciu o:

a) misję i stalegię lozwoju wydziału,

b) liczbę pracowników naukowo.dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

wchodzących w sk.ład poszczególnych obsza.rów wiedzy lub liczbę uczęstników studiólv

doktoranckich,

c) liczbę punktów uzyskanych przez pracowników poszczegóInych jednostek lub uczestników

studiów doktomnckich, w parametryzacji dorcbku naukowego za poprzedni roĘ

d) liczbę projektów badawczych realizowanych w jednostkach organizacyjnych wchodzących w

skład poszczególnych obszalów wiedzy,

e) liczbę wniosków o realizację projektu badawczego rekomendowanych przez Komisję do

finansowania.

3. Właściwe Komisje (Inst)'tutowe) działające w ramach Wydziatu dokonują podziału otrzymanej

dotacji w oparciu o:

a) ]icfbę punktów uzyskanych za meqtoryczną ocenę wniosku'



b) liczbę punktów uzyskanych za działalnośó naukową w loku poprzedzającym rok podziału

dotacji.

c) ocenę rocznego/końcowego sprawozdania z realizacji projektu badawczego.

4. Finansowaniem \ł lamach doucji celowej mogą być objęte projekty badawcze osób' które na

dzień składania wniosku do MNiSw nie Ńończyły 35 roL.u Źycia olaz uczestnicy strrdiów

doktorarrckich prowadzonych przez Wydział'

5. Ślodki niewykorzystane w Ioku poprzednim z projektów badawczych zakończonych zwiększają

dotację loku bieżącego.

6' Podfiał dotacji dokonany przez poszczególne Komisje zatwieldza Komisja wydziałowa' o

wynikach prac Komisji Wydziałowej Dziekan infotmuję Radę Wydziału.

7' wykaz plojektów z rekomendowaną dotacją Plzewodniczący Komisji Wydziałowej przekazuje

do zatwieldzenia Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagmnicą w te ninie 30 dni od daty

decyzji MNiSW o otrzprraniu dotacji na działalność statutową

Zasady realizacji projektów badawczych frnansowanych ze środków na działalność statutową

s 10
1. Kierownik projektu badawczego, otrzylujący środki finansowe na działalność statutową jest

zobowiĄzany do:

1) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z ptzeznaczeniem wykoŹysrywania otŹymanych

środków,

f) ptzestIzegaiia przepisów obowią4ującego prawa w szczególności ustawy o finansach

publicznych.

3) teminowej realizacji zadań zgodnię z przyjętym planem zadaniowo-finansow1tn realizacji

plojektu badawczego oraz kall.ulacj ą kosaów,

4) składania sprawozdania z realizacji projektu badawczego we właścilłym terminie'

$  11

l' Zmiany dotyczące realizacji projeltu badawczego mogą być zgłoszone do 15 lutego loku

poprzedzającego kolejny rok finansowania projektu i nie mogĄ dotyczyć istoty prob]ematyki

badawczej objętej danym pĄektem.

2' PĄekt zmian pracy badawczej kielownik plojektu badawczego przedkłada wtaściwej Komisji,

L1óra Iozpatuję ich zasadność' Właściwe komisje przekazują swoją decyzję Komisji

Wldz ia lowej .  ra  zas  Dz ia ,on i  \au l i .

Zasady rozliczania środków finansowych na dzialalność statutową przez nauczycieli

akadenickich i uczestników studiów doktoranckich

s 12



1. Środki z dotacji na działalnośó statutową plzyznane na rcalifację plojektu badawczego należy

wydatkować do 31 grudnia roku' na któIy zostały p|zyznale.

2. w ufasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekarta moŹliwe jest przedfużenie teminu

wydatkowania i rozliczenia środków z dotacji statutowej pŹyznanych na rea]izację p.ojektu

badawczego, nie dłużej jednak niż do 31 grudIria kolejnego roku. Decyzję o przedłuzeniu realizacji

projektu Dziękan przekazuj e do DziałuNauki.

3. wydatkowanie środków na realizację projektów badawczych w ramach działalności stafuto1vej

odb).wa się zgodnie Z prz'ęt}.rn planem zadaniowo-finansowym realizacji projektu badawczego

U r Ł  N d ] N u ] e , ą  ^ U ó Z t U w '

4- w ramach środków z dotacji mogą być finansowane tylko koszty niezbędne do reaiizac|i

projektu badawczego w szczególności:

1) zakup literatury naukowej,

2) usfugi obce: wykonanie analiz, kserokopii' tłumaczeń, digita]izacji' usługi pocztowe ię.'

3) ttyjazdy krajowe i zagtaniczle zv'tięale z realizowanym pĄektem: udział w konfęręncjach

naukowych, sympozjach, przeprowadzenie kwerendy, konsultacje naukowe, ię.,

4) zakup aparatuy naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji pĄektu badawczego,

5) zakup ulządzeń technicznych i elektronicznych niezbędnych do realizacji projelrtu

badawczęgo,

6) zakup materiałów eksploatacyjnych i biurovych,

7) wydanie książki' opublikowanie artykułu lub refęrafu w czasopismach i recenzowanych

materiałach konferencyjnych olaz rapolty z badan, jako ęfękt prac prowadzonych w mmach

działalności statutowej.

5. Zlecenie wykonania prac (w ramach usfug obcych) instytucjom ze\4'nętrznym oraz zaklp

aparatuy, ulządzęń i matedałów odb}.vr'a 5ię zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i

procedurami obowiązuj ącymi w Uczelni.

6. Zlęcęnię na zelłnątlz prac wydawniczych lęgulują węwnętznę akty normal)Ął'ne.

s 13
1' Kierownik plojektu badawczęgo zobowiązany jest w teiminie do 15 lutego kazdęgo loku

kalendażowęgo do przedłożenia właściwej Komisji sprawozdań Iocznych lub sprawozdania

końcowego z rea|izacji projektu badawczęgo wędług obowiązującego w Uczelni wzoru

sprawozdania.

2' Sprawozdanie roczne oraz kollcowę z realizacji projektu badawczego winrro zawierać:

1) opis mer}.tolyczny zlealizowanych zadań v't,1szczegóIrltonych w planie zadaniowo-

linansowym projektu,

2) wykaz publikacji powstałych w wyniku realizacj i projektu badawczego,

3) informacje o udziale w konferencjach nauko*ych,



4) infotmacje o współpracy regionalnej,Ą<rajowej/zagrarricznej przy realizacji pĄeLtu

badawczego,

5) dane o stopniacb/tJ'tułach naukowych uzyskanych pżez człon](ów zespołu badawczego w

wyniku realizacji projęl1u badawczego,

6) informacje o inrrych formach upowszechniania wyników lub wyko.Zystania prac,

7) zwięzłe omówienie kosztów.

3. oceny sprawozdalria rocznego lub końcowego f rcalizec)i plojektu badawczego dokonuje

lvłaściwa Komisja w terminie do 15 marca każdego kolejnego roku kalendatzowego stosując

następujące ktyteria:

Kątegorią oceny/Ocena w skali od 0 do 5 punktów

1 . wartośó męI}'toryczna proj ektu

2. Dorobek i doświadcfenię kierownika projektu (zespołu) zdob}te w trakcie realizacji plojektu

3' Znaczenie plojektu dla rozwoju naŃowego wykonawców

4. Ksztahowanie warsztatu badawczego i specjalności naukowej w Uczelni

5. współpraca z innymi ośrodkami w trakcie realizacji projektu

6. ocena roz]iczęnia i realizacji projektu badawczego

7. Formalna poprawność przedstawionęgo sprawozdania

Razem liczba punktów

4. ocena końcowa sprawozdania dokonywanajest w opalciu o następujące pammetry:

ocena/Liczba możlilylch do u4skdnią punktów/Liczba uzyskanych punktów

Wyróżniająca 2ó-35

Bardzo dobft 16-25

Dobra,11 -lJ

Negatywna 0-10

5' Złożęnię sprawozdania niekonpletnego skutkuje uzyskańem oceny niedostatecznej.

6. Plotokoły z posiedzenia właściwych Komisji wraz ze sprawozdaniami przekazywane są Komisji

Wydziałowej w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia posiedzenia.

7. Przewodniczący Komisji Wydfiałowej przekazuje plotokoły z posiedzenia wraz ze

splawozdaniami do Dziafu Nauki w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia posiedzenia'

8. Negatywna ocęna sprawozdania rocznego z rcal|zacji plojektu badawczego wstrzymuje daisze

finansowanie.

9. w prz;padku negaty\mej oceny sprawozdania rocznego lub końcowego z realizacji projektu

badawczego placownikowi przysługuje prawo złożęnia pisennego odwołania od oceny.

10. Przęwodnicz4cy Komisji 1ub osoba puez niego wyznaczona informuje kierownika pĄektu

badawczego o ocenie końcowej sprawozdania przez wysłanie informacji począ elęktoniczną na
'wskazany w spaawozdaniu adres.



11. Kięro*nikowi projektu przysfuguje prawo odwołania od decyzji Komisji do Prorcktora ds.

Nauki i Współpracy z Zagranic4 za pośrednictwem Dziekana Wydziafu w teminie siedmiu dni od

dnia otrzymania informacji o ocenie.

12' P.olektor może z]ecić dokonanie oceny merytorycznej splawozdania pracownikowi będącemu

specjalist4w danej dziedzinie pod waruŃiem, że niejest on człon}iem Komisji.

13. ocena sprawozdarria rocznego lub końcowego z realizacji projektu badawczego dokonat\aprzez

Prorektora jest ostateczna.

ZałąĆznik do Regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków na działalność

statutową

Dział II

Tryb składania i oceny wniosków o finansowanie plojektów badawczych z działalności

statutowej,$8ust.2

Zasaóy tozliczalla środków finansourych na działalność statutową plzez nauczycieli

akademickich i uczestników studiów doktolanckich, s 13 ust. 3

ocena wnioskowanych projektów i sprawozdań z ich realizacji wedlug poniższych kryteriów:

1. wartość mel}'toryczna p.ojekfu (0-5pkt)

znaczenie prcjektu dla rozwoju prowadzonego kierunku studiódspecjalności (0-2pkt)

_ znaczenie dla rozwoju naukowegó kierownika i członków zespołu (0-2pkt)

innowacyjność projektu (0- 1 pkt)

2. Dorobek i doświadczenie kierownika projekfu oraz człoŃów Zespołu (0-5pkt)

dorobek kierownika (0-3 pkt)

_ dorobek członków zespołu (0-2 pkt)

3. Zmczenie pĄektu dla rozwoju naukowego (0-5pkt)

znacznie projektu dla podtrzymania wysokiej oceny parametrycznej wykazanie się przez

wnioskodawcę najwyższęj puŃtowanymi pozycjarń z oceny pa.ramętycznęj nauczyciela

akademickiego według obowiązujących kqteriów parametryzacji określonych pżez Ministęrstwo

Nauki i szkolnictwa wyższego (0-2pL1)

_ znaczenię d]a uzyskania stopnia naukowego dI (0- tpkt)
- aaczenie dla uzyskania stopnia naukowego fu hab. (0-1pkt)

znaczęnię d]a uzyskania t}tufu Fofesora (0-1pkt)

4. Kształtowanię warszta1u badawczego i specjalności naukowej rrczelni (0.5pkt)

5. współpraca z innymi ośIodkami w takcie realizacji projektu (np. wspólne publikacje, działania

altystycznę, wspó.łorganizacja konferencji) (0-5pkt.)

_ udokumentowana współpraca międzynarodowa w zakesie działalności naukowej i/lub

ańystycznęj (0.2)



źi
- udokumentowana wspóbraca kmjowa w zakresie działalności naukowej i/lub artyśycznej (011)
_ cz}'!nę uczęstnictwo w konferencji międzynalodowej/zagranicznej (0-1)

czyme uczestnictwo w konferencji kajowej (0-1)

6. Znaczenie projelrtu dla konĘnuacji wcześniejszych badan (0-5pkt)

7. Możliwośó wykon}$/ania projel1u w dostępnych autorowi waruntach (0-5pkt)

8. ocena prawidłowości rozliczenia poprzedniego zrealizowanego plojektu badawczego-(0-5 pL1.)'

9. Prawidłowośó i zasadnośó kalkulacji wstępnej kosfów realizacji projektu (0-5 pkt.)

10. Liczebność zespofu badawczego (0-5 pkt.)

_ projeld ręalizowany pEezjednąosobę (0.1)

_ zaangażowanie dolĆorantów, dol1ońw i n odej kadry (0-4p1a)

11' Ime dodatkowe lłyte/ią w,'łąnia właściwa Komisja po fdpoz||Akiu się ze złożonymi

wniosk@ni (0-5pkt)


