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Zarządzenie nr 1/2020  

Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 10 stycznia 2020 roku 

w sprawie zasad podziału środków na finansowanie zadań badawczych  

na Wydziale Biologii w 2020 roku 

 

Na podstawie § 72 ust. 4 pkt 7 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządzam co 

następuje: 

§1 

Ogólne zasady podziału środków na finansowanie zadań badawczych na Wydziale 

Biologii UG w 2020 roku otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§2 

Szczegółowe zasady podziału środków na finansowanie zadań badawczych pomiędzy 

jednostki Wydziału Biologii w 2020 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dziekan Wydziału Biologii 

  /-/ 

          prof. dr hab. Włodzimierz Meissner 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Biologii 

 

Ogólne zasady podziału środków na finansowanie zadań badawczych  

na Wydziale Biologii w 2020 roku 

 

1. W 2020 roku środki finansowe na  finansowanie zadań badawczych Wydziału Biologii 

dzielone są według następującego schematu:  

• 30% - kwota pozostająca do dyspozycji dziekana Wydziału Biologii 

• 70% - kwota do rozdysponowania pomiędzy katedry/jednostki ogólnowydziałowe. 

2. Kwota pozostająca do dyspozycji dziekana Wydziału Biologii przeznaczana jest na 

dofinansowanie działalności badawczej jednostek organizacyjnych oraz na pokrycie kosztów 

bieżącej działalności badawczej Wydziału. 

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały (załącznik nr 2). 

3. Z kwoty przeznaczonej na finansowanie zadań badawczych jednostki 

ogólnowydziałowe, czyli Sekcja Dydaktyki Biologii, Sekcja 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  od Rektora UG o wysokości subwencji budżetowej Wydziału Biologii 

i ogłasza w odrębnym zarządzeniu. 

4. Pozostała kwota dzielona jest pomiędzy poszczególne jednostki Wydziału Biologii, 

zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. W przypadku, gdy pracownik badawczy lub  badawczo-dydaktyczny w ciągu 

trzyletniego okresu rozliczeniowego nie będzie autorem, lub współautorem żadnej pracy w 

czasopismach list przedstawionych przez MNiSW i nie będzie autorem lub współautorem 

monografii lub rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwa zamieszczone w 

ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 

jednostce odejmuje się punkty w wysokości trzykrotnej wartości średniej liczby punktów za 

publikacje Wydziału Biologii z ostatnich 3 lat przypadających na 1 etat przemnożonej przez 

liczbę pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych tej katedry. 

  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2020 Dziekana Wydziału Biologii 

 

Gdańsk, dnia …….................. 
 
........................................................ 

(pieczęć katedry) 

 
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA BADAWCZEGO ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI 

DZIEKANA NA FINANSOWANIE ZADAŃ BADAWCZYCH 

 
 

Kierownik zadania badawczego (tytuł/stopień; imię i nazwisko; Katedra) : 
…............................................................................................................................................................... 
 
Tytuł zadania badawczego ( z planu zadaniowo-finansowego):  
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..………… 
 
Nr zadania badawczego: 
………………………………………………………………................................................................................................. 
 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dofinansowanie zadania 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, 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  
  



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Biologii 

 

Szczegółowe zasady podziału środków pomiędzy jednostki Wydziału Biologii w roku 2020  

 

Niniejsza punktacja dotyczy osiągnięć uzyskanych w latach 2017-2019. Punkty za publikacje 

naukowe zostaną przyznane zgodnie z komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 grudnia 2019 i z dnia 18 grudnia 2019 r. 

1. Nadrzędna zasada udziału punktów w algorytmie do podziału środków pomiędzy 

jednostki Wydziału Biologii w roku 2020: 

• 70% punktów za publikacje naukowe, 

• 30% punktów za pozostałe aspekty działalności naukowej (wymienione poniżej). 

2. Pod uwagę będą brane publikacje o punktacji co najmniej 70 pkt MNiSW. 

 Przelicznik punktacji czasopism:  

70 pkt x  0,8 

100 pkt x 1,0  

140 pkt x  1,0 

200 pkt x  1.2 

Przelicznik punktacji monografii naukowych: 

80 pkt x 1,0 

200 pkt x 1,2 

Przelicznik redakcji monografii naukowej: 

100 pkt x 1,0 

3. Pozostałe osiągnięcia uwzględniane przy podziale dotacji: 

• Aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych (grantów) na realizację projektów 

międzynarodowych i krajowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe: 

50 pkt – za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów w kwocie od 50 

000 zł do 500 000 zł; 

70 pkt – za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów w kwocie od 500 

001 zł do 2 000 000 zł; 

100 pkt – za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów w kwocie powyżej  

2 000 000 zł; 

• Środki finansowe uzyskane z tytułu wykonania ekspertyz, wdrożeń lub opracowań 

naukowych na rzecz innych podmiotów niż  jednostki Uniwersytetu Gdańskiego: 



O wartości do 5 000 zł – 5 pkt, 

O wartości 5 001 – 10 000 zł – 10 pkt, 

O wartości 10 001 – 100 000 zł – 20 pkt, 

O wartości 100 001 zł – 500 000 zł – 30 pkt, 

O wartości powyżej 500 000 zł – 50 pkt, 

• Przyznanie patentu krajowego – 30 pkt, 

• Przyznanie patentu zagranicznego – 50 pkt, 


