Procedura badań statutowych
n a U n i w e r sy te c i e K a rd y n a ł a S te fa n a Wy s z y ń s k i e g o w Wa r s z a w i e

Nabór wniosków prowadzony do
dnia 15 czerwca roku poprzedzającego realizację projektu.

Zbiorcze zestawienie zgłoszonych tematów dla swojego Wydziału zatwierdza Dziekan

Wnioski składa się na formularzach,
których wzory zostały określone w
Zarządzeniu nr 16/2017 Rektora
UKSW.

Osoba odpowiedzialna na Wydziale
składa zbiorczy
wniosek do MNiSW
po akceptacji BBN
do 15 września

Decyzja trafia na wydział
ok. marca - kwietnia
następnego roku

Zgodnie z Decyzją nr
20/12 Rektora UKSW
narzut to 30%

W terminie 7 dni
Dziekan informuje
o przyznanych
środkach Prorektora właściwego ds.
nauki

W terminie 7 dni Prorektor wysyła na Wydział decyzję określającą kwotę do podziału
pomniejszoną o narzut
kosztów pośrednich

Dziekan Wydziału
otrzymuje informację z MNiSW o
przyznanych środkach

Wg zasad z Załącznika
nr 7 do Zarządzenia
Rektora UKSW 16/2017

W terminie 7 dni
komisje przekazują
protokół z podziału
środków do Prorektora, Kwestora,
Wydziału oraz BBN

W terminie 14 dni komisje wydziałowe właściwe ds. naukowych
dzielą środki na badania prowadzone wg
zgłoszonych tematów
Brak podpisu w terminie 21 dni skutkuje
utratą środków.

Przed rozpoczęciem realizacji
projektu, kierownik musi
zgłosić się z umową do Działu Zamówień Publicznych

W trakcie realizacji projektu jego kierownik dostarcza do BBN
wszelkie dokumenty finansowe w terminie 7
dni od daty wystawienia lub powrotu z delegacji
służbowej

Opracowanie: kwiecień 2017 r.

Realizacja projektu
trwa do 30 grudnia

Kierownicy projektów
mają 21 dni na podpisanie umowy z Dziekanem na realizację badań. Umowa podpisywana jest w BBN

Do 20 listopada roku,
na który przyznano dotację, kierownik projektu musi przedstawić
w BBN dokumenty zamykające rozliczenie
finansowe

W wyjątkowych i uzasadnionych
przypadkach Prorektor może
przedłużyć termin do 15 grudnia

W terminie 14 dni komisja wydziałowa informuje kierowników
projektów o przyznaniu lub nieprzyznaniu
finansowania

Ostateczny termin
rozliczenia merytorycznego upływa
30 grudnia roku, na
który przyznano
dotację

W terminie 14 dni Prorektor ma
prawo sprzeciwu w przypadku
naruszenia zasad podziału dotacji

Wydziałowa komisja ma 14 dni na
ponowne podzielenie środków

Jeżeli zasady podziału dotacji są
nadal naruszane, Prorektor dokonuje ostatecznego podziału środków

W szczególnych przypadkach za
pisemną zgodą Dziekana termin
realizacji można przedłużyć do
30 czerwca roku następującego
po przyznaniu dotacji

Aneks musi zostać podpisany w
BBN do końca listopada roku, na
który przyznano dotację

