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Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii  

Uniwersytetu Gdańskiego 

nr 1/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.  

zmieniające Zarządzenie nr 2/2013 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową 

 

 Na podstawie art. 18.1.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki Dz. U.  

nr 96, poz. 615 zarządzam co następuje: 

 

§1 

 Od 2015 roku środki finansowe na działalność statutową - utrzymanie potencjału badawczego, 

Wydziału Biologii dzielone są według następującego schematu:  

- 10% - kwota pozostająca do dyspozycji dziekana Wydziału Biologii 

- 90% - kwota do rozdysponowania pomiędzy katedry/jednostki ogólnowydziałowe.  

 

§2 

 Kwota pozostająca do dyspozycji dziekana Wydziału Biologii przeznaczana jest: 

1. na wsparcie działań niezbędnych do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych 

oraz rozwoju kadry naukowej, 

2. koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, 

3. zakup i utrzymanie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań,  

4. współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań prowadzonych na 

Wydziale Biologii, 

5. działalność w zakresie upowszechniania nauki, w tym: dofinansowanie organizacji konferencji, 

wydanie publikacji naukowych, uczestnictwo w targach, konferencjach naukowych. 

Procedurę wnioskowania o środki będące w dyspozycji Dziekana Wydziału Bioligii określa załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 



2/3 

§3 

Z kwoty przeznaczonej na działalność statutową jednostki ogólnowydziałowe, czyli Pracownia 

Dydaktyki Biologii, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz Stacja Biologiczna im. prof. Fryderyka 

Pautscha, otrzymują stałe wsparcie, którego wysokość zależy od sytuacji finansowej Wydziału. Decyzję o 

wysokości wsparcia podejmuje corocznie dziekan po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego o wysokości dotacji na działalność statutową Wydziału Biologii i ogłasza w odrębnym 

zarządzeniu.    

 

§4 

Pozostała kwota dzielona jest pomiędzy katedry Wydziału Biologii. Finansowanie katedr zależy od 

aktywności naukowej (publikacje) oraz liczby tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników 

katedry w rozliczeniowym okresie (3 ostatnie lata kalendarzowe poprzedzające przyznanie środków). Z tego:  

1. 80% - przypada na aktywność publikacyjną pracowników katedry.  

 Do dorobku katedry uwzględnianego w algorytmie wlicza się wyłącznie publikacje w czasopismach 

minimum 20-punktowych, znajdujących się na liście MNiSW oraz monografie.  

 

2. 20% - przypada na stopnie naukowe i tytuł naukowy uzyskane w rozliczeniowym okresie przez 

pracowników katedry.  

Uzyskanie tytułu naukowego profesora - 16 punktów, stopnia doktora habilitowanego - 4 punkty, stopnia 

doktora - 2 punkty.  

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

              Dziekan Wydziału Biologii 

                      /-/ 

Prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 
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Załącznik do Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii nr 1/2015 z 20 lutego 2015 r. 

 
Gdańsk, dnia …….................. 

 

…........................................................ 
(pieczęć katedry) 

 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA BADAWCZEGO W RAMACH DOTACJI NA UTRZYMANIE 

POTENCJAŁU BADAWCZEGO (DS-UPB) ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI DZIEKANA 
 

 
Kierownik zadania badawczego (tytuł/stopień; imię i nazwisko; Katedra) : 

…......................................................................................................................................................................... 
Tytuł zadania badawczego (z wniosku o DS-UPB):  

………………………………………………………………………………..………………………………… 
Nr zadania badawczego: 

………………………………………………………………..................................................................... 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dofinansowanie zadania badawczego w ramach dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego w kwocie ……………….……… zł. 
Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................................... 
pieczęć i podpis Kierownika zadania 

 
UWAGA: ze środków będących w dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii dofinansowane mogą być wydatki, które są niezbędne do 
realizacji zadania badawczego w ramach dotacji utrzymanie potencjału badawczego (DS-UPB), a brak wsparcia może się 
przyczynić do nieosiągnięcia zamierzonych celów i planowanych efektów naukowych. 

 
DECYZJA Dziekana: 

 Dofinansowanie w kwocie: 

 

 

 Brak możliwości dofinansowania. 
 
* wniosek wraz z uzasadnieniem nie może przekraczać jednej strony A4 


