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PISM0 0K6LNENrl 

RektoraUniwer^etu Mikotaja KopernikawToruniu 

z dnia 8 stycznia 2016 r. 
wsprawiekryteriow i trybu przyznawania oraz rozliczania srodk6w finansowych 

przeznaczonych na finansowaniedzialalnosd statutowq w UMK 

W z w i ^ u z wqsciem w zyde rozporz^enia Ministra Nauki i Szkolnidwa 
Wyzszego z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie sposobu ust^ania wysokosd dotaqi i 
rozliczania srodkow finansowych na utrzymanie potenqalu badawczego oraz na badania 
naukowe lub prace rozwpjowe oraz zadania z nimi zwi^ane, sluzqce rozwojowi miodych 
naukowcow oraz uczestnikow studiow doktoranckich ustala si^ zaktualizowany sposob 
ewidenqonowania kosztow zwi^nych z wykorzystaniem srodkow przyznanych 
na utrzymanie potenqatu badawczego, uwzgl^niajqcego nowekategoriewydatkow. 

Z momentem rozpocz^a wydatkowania srodkow pochodz^c^ z dotaqi 
na utrzymanie potenqalu t)adawczego w 2016 roku podstâ wowe jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu sqzobowî zanedo podj^a nast^uj^ch dziatah. 

1. Opisania kazdego dokumentu finansowego (faktury, noty ltd.) zwi^anego z wyzq 
wymienionq dzialalnoscî  i przypisania go do odpowiedniq pozyqi w strukturze 
poniesionych kosztow, ktore okresia Tabela 1, m.in. przez obowiqzkowe dodanie 
odpowiedniego hasla/skrotu wedtug ponizszych ustaleh - wydatki wchodz^ w 
sktad: 

a) 1 grupy - nalezy okreslac jako - „ Rozwoj", 
b) 2 grupy - nalezy okreslac jako - „ I nfrastruktura", 
c) 3 grupy - nalezy okreslac jako - „Zatrudnienie", 
d) 4 grupy - nalezy okreslic jako - „ Aparatura", 
e) 5 grupy - nalezy okresiic jako - „ Wspotpraca", 
f) 6 grupy - nalezy okreslic jako - „ Upowszechnianie", 
g) 7 grupy - nal ezy okresi i c j ako - „ K omer q al i zaq a", 
h) 8 grupy - nalezy okreslic jako - „ Niepetnosprawni". 

Powyzsza klasyfikaqa jest zgodna ze struktur^ poniesionych kosztow znajduj^ si^ 
we wzorze raportu z wykorzystania srodkow na utrzymanie potenqalu badawczego. Wzor 
raportu umieszony zostal w zal^niku nr 6 do rozporz^zenia MNiSW z dnia 11 wrzesnia 
2015 r. wymienionego nawstgjie. 



2. Opisania kazdego dokumentu finansowego w rozbiciu na zadania i rok dotacji, 
zgodnie z wewn^rznym planem jednostki. Syntetyczny opiszrealizowanych zadari w 
jednostceb^Aestanowic olxiwi^owy element raportu dIa MNiSWz wykorzystania 
srodkow nadany rok. 

Tabela 1. Struktura poniesionych kosztow 

Lp. Przeznaczenie Rodzaj eutfidenqoncMvanych kosztow w ramach 
realiznvanydh mdafi 

1 2 3 
1. Dziatania niezb^nedo rozwoj u 

speqalnosci naukowych lub 
kierunkow badswczych oraz 
rozwoju kadry naukowej, w tym 
badania naukowe lub prace 
rozwoj owe uj^ew planie 
finansowym j ednostek 
naukowych. 

Wszystkie dzialanig^ poza wymienionymi w 
punktach 2-7 tabeli. 

2. Utrzymanie infrastruktury 
badawczej, w tym bibliotek i 
archiwow. 

Naprawy i przegl^y aparatury naukowo-badawczej, 
naprawy innego sprz^u niezb^nego 
do prowadzenia badari naukowych. Niezb^ne 
remonty i napra/vy pomieszczeri, w ktorych 
prowadzony jest proces badawczy. 

3. Zatrudnienieniezb^nq kadry 
naukowej i inzynieryjno-
technicznej. 

Wynagrodzenia wraz z narzutami pracownikow 
wy kazanych przez wydzi al. 

4. Zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej, 
zwiqzanq z realizaqqzadah, o 
ktorych mowa w pkt 1, 
niestanowi^ duzq 
infrastruktury badawczej^. 

Zgodnie z zakupem. 

* Duzainfrastruktura badswcza- maj^kluczoweznaczenie die rozwoju badari naukowych, prac rozwojowych 
lub rozbudowy infrastruktury informetycznq najki aparaturynaukowo-badawcz^o warto§ci przekraczaj^: 
a) 150.000 7i - w przypadku aparatury naukowo-badawcz^ niezb^n^ do prowadzenia badari naukowych 

lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i spdecznych oraz w grupie nauk o sztuce 
i tw6rczo^ artystyczn^, 

b) 500.000 2i - w przypadku aparatury naukowo-badawczq niezb^n^ do prowadzenia badari naukowych 
lub prac rozwojowych w grupie nauk scislych i inzynierskich oraz w grupie nauk o zyciu. 
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5. Wspotpraca naukowa krajowa i 
zagraniczna, niezb^nado 
realizaqi zadah, o ktorych 
mowa w pkt 1. 

a) Koszty zwi^ane z krajowymi i zagranicznymi 
wyjazdami pracownikow (wtym koszty optat 
konferencji). 

b) Przyjaaly pracownikow z innych uczelni lub 
instytucji badawczych krajowych 
lub zagranicznych (bez finansowania koszt6w 
podrozy). 

c) Koszty organizaqi imprez mî dzy-
narodowych i krajowych w UMK. 

6. Upowszechnianie nauki. Dotyczy realizarji zadari wspieraj^ch rozwoj 
polskiej nauki przez upowszechnianie, promoq? 
i popularyzaq^nauki, nieobqmuj^ch prowadzenia 
badah naukowych lub prac rozwojowych. 
Finansowanie dziatainosd upowszechniaj£(cq nauk^ 
obejmuje: 

a) promowanie rozwifpari innowacyjnych 
wykorzystuj^ch wyniki badari naukowych lub 
prac rozwojowych w ramach targdw, wystswv 1 
ekspoTyq i w kraj u 1 ub za grani 

b) organizowanie lub udzial w przedsî wzî ach 
upowszechniaĵ ch, promuj^ch i 
popularyzujqcych osi^ni^aa naukowe lub 
naukowo-techni czne w kraj u 1 ub za grani 

c) upowszechnianie informacji naukowych 
i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub 
mif?J/ynarcdowych konferenqi naukowych; 

d) podqmowanie innych dzialari szczegolnie 
waznych dIa upowszechniania nauki. 

7. Dziataniazwi^zanez 
komerqalizarj^wynikow badan 
naukowych i prac rozwojowych. 

Dzialania polegajfyv̂  na analizie potrzeb rynku, stanu 
techniki, nrKDzliwosd ochrony patentowq, efektow 
tq dzialalnosd oraz opracowaniu prqjektow 
komercjalizacji. 

8 Zadania zwiqzane z 
zapewnieniem warunkow 
udzialu niepdnospraft/vnych 
naukowcow 1 uczestnikow 
studiow doktoranckich w 
realizaqi badah naukowych i 
prac rozwojowych. 

Dotyczy wydatkow przeznaczonych na zapewnienie 
warunkow udzialu niepelnosprawnych naukowcow 
i uczestnikow studiow doktoranckich wrealizacji 
badari naukowych i prac rozwojowych. Ich zakres 
zaiezy od konkretnych potrzeb na danym wydzi ale. 

Zgodnie z nowym rozporz^eniem rozliczanie zadari, na ktore zostafy przyznane 
srodki finansowe przed dniem ogloszenia rozporz^enia z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 
w sprawle sposobu ustalania wysokosd dotaqi i rozliczania srodkow finansowych 
na utrzymanie potenqalu badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe 
orazzadania z nimi zwi^ane, s luz^ rozwojowi nrrfodych naukowcow oraz uczestnikow 
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studiow dol<toranckich, stosuje si§ przepisy dotychczasowe. Przypominam, ze dotaqe 
przyznane nadany rok musz^ zostac wydatl̂ owe najpozniq w roku nastganym. 
Zewzgl^ow organizacyjnych zaieca si§, by ostatecznych wydatkow srodkow z roku 
poprzedniego dokonywac najpozniq w listopadzieroku nast^nego. Niewykorzystane srodki 
muszq zostac zwrocone do IVIN i SW. 

Dodatkowo wyjasniam, ze Uniwersytet ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur 
zakupu towarow i ustug zwi^anych z komercjalizaq^ wynikow badah naukowych i prac 
rozwojowych. W zwiqzku z powyzszym na fakturach zakupu zwiqzanych z dziataniami 
z grupy „T nalezy wskazac zwiqzek danego wydatku z przyszlymi dziataniami 
komercyjnymi. 

Jednoczesnie przypominam, iz w zakresie podatku VAT na fakturach zakupu, osoby 
odpowi edzi al ne za dokonani e kontrol i merytorycznq oraz fomial nq dokumentow: 
1. odnotowuj ̂  dat̂  wptywu do Uniwersytetu I ub dat^ odbi oru faktury; 
2. potwierdzaj^zgodnoscdaiych na fakturze zzamowieniem; 
3. potwierdzaĵ  dat̂  i fakt wykonania usiugi lub dostavy towaru, umieszczaj^ na fakturze 

stosownqadnotaq? „towar odebranowdniu..." lub „uslug§wykonanowdniu..."; 
4. opisujq przeznaczenie zakupu w sposob umozliwiaj^ praA/idtowe ustalenie prawa 

do odliczenia podatku; 
5. w przypadku otrzymania faktury przed dostawq towarow lub wykonaniem usfugi lub 

wptatqzaliczki: 
â  weryfikujq podan^ przez sprzedawvĉ  dat̂  sprzedazy i odnotowuj q ten fakt w opisie 

faktury z podaniem umownego terminu dostawy lub zaplaty, 
a nast^nie: 
b/ po wykonaniu usiugi lub dostawvie towarow - niezwiocznie dostarczajq do Dzialu 

Finansowego kserokopi§faktury z potwierdzeniem faktu i daty dostaw/y, protokol (wzor 
wzal^eniu) lub inne dokumenty (raporty, listy przewozowe, dowody przyj^a, 
specyfikaqe), z ktorych bezspornie wynika data dostawy towarow lub wykonania 
usiugi. 

Prawidtowo wystawiona faktura oraz przestrzeganie zasad dotyczspych opisywania 
faktur zakupowych jest warunkiem odliczenia podatku VAT. 

R E K T O R 

prof, dr hab. Andrzej Tretyn 
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