
Komunikat nr 2 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 12 lutego 2019 roku 

 

w sprawie : podziału przyznanej subwencji w części przeznaczonej na utrzymanie                

             i rozwój potencjału badawczego. 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                

i nauce, od 2019 roku Uczelnia będzie otrzymywała subwencję z przeznaczeniem na 

utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego, w miejsce dotychczasowych dotacji na działalność dydaktyczną i statutową.  

 Niewykorzystane w 2018 roku środki dotacji statutowej przekazane zostaną do 

dyspozycji Dziekana zwiększając kwotę subwencji, jaka zostanie przydzielona Wydziałowi na 

rok 2019 zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego                       

w Poznaniu. Dziekan sporządzając budżet Wydziału na rok 2019, po zabezpieczeniu środków 

na pokrycie wynagrodzeń pracowników Wydziału, kosztów wydziałowych opisanych w  § 6 

ust. 5 uchwały nr 136/2017 Senatu UPP, kosztów ogólnouczelnianych opisanych w § 6 ust. 6  

uchwały nr 136/2017 Senatu UPP, kosztów opisanych w § 6 ust. 7 uchwały nr 136/2017 

Senatu UPP oraz kwoty na planowany zakup aparatury naukowo-badawczej, dokonuje 

podziału środków subwencji na finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej. Środki 

przekazane na działalność badawczą powinny zostać podzielone przez Dziekana na tematy 

badawcze. Tematy badawcze należy przypisać do dyscyplin wiodących, prowadzonych na 

Wydziale, tj. w danej Katedrze po jednym temacie do określonej dyscypliny. Założone tematy 

otrzymują dofinansowanie na dany rok kalendarzowy i muszą być rozliczone do końca grudnia 

2019 r.  

Dokumenty finansowe związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału badawczego powinny 

być opisywane wg schematu : 

506.JOR.dc.nr 

Gdzie :  

JOR – to numer identyfikujący katedrę 

dc – nazwa dyscypliny naukowej wg wykazu: 

01 - Rolnictwo i ogrodnictwo 

02 - Nauki leśne 



03 - Technologia żywności i żywienia 

04 - Zootechnika i rybactwo 

05 - Weterynaria 

06 - Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

07 – Inżynieria mechaniczna 

08 - Ekonomia i finanse 

09 - Nauki biologiczne 

nr - numer tematu 

 

 

        Rektor 

            /-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 


