Uchwała nr 23/2012/2013
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie:

podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału
badawczego otrzymanej w roku 2013

I. Dotacja roczna UPB-DZS:
Rada Wydziału BiA uchwala następujący podział kwoty dotacji podmiotowej, na utrzymanie
potencjału badawczego otrzymanej w roku 2013 w wysokości 725.670 zł.:
Dr = Ks + Dj
Dr
wysokość dotacji rocznej WBiA na utrzymanie potencjału badawczego,
Dj
wysokość dotacji rocznej jednostek WBiA na utrzymanie potencjału
badawczego, kwota pozostała do podziału pomiędzy Jednostki,
Ks
koszty stałe obejmujące: wydzielone w ramach Wydziału koszty działalności
związanej z upowszechnianiem nauki, koszty łączności komputerowej, koszty biblioteki
wydziałowej, koszty prenumeraty czasopism zagranicznych oraz koszty związane
z zatrudnieniem niezbędnej kadry inżynieryjno-technicznej Wydziału,
II. Koszty stałe:
1. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia niezbędnej kadry inżynieryjnotechnicznej Wydziału: Rada Wydziału BiA uchwala, że ze środków otrzymanych w 2013 roku
na utrzymanie potencjału badawczego, wydzielone zostaną środki niezbędne na pokrycie 30%
kosztów związanych z zatrudnieniem niezbędnej kadry inżynieryjno-technicznej Wydziału w
wysokości a także kwotę zarezerwowana na pokrycie kosztów związanych z zaplanowanymi
na bieżący rok podwyżkami wynagrodzeń pracowniczych wynosi:
333.962 zł
Kwota ta stanowi 46,02 % środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego
w roku 2013.
2. Środki na działania w zakresie upowszechniania nauki - 5% kwoty dotacji na UPB 2013
3. Biblioteka wydziałowa (zakup książek, norm i innych materiałów bibliotecznych)
- 2% kwoty dotacji na UPB 2013
4. Koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry inżynieryjno-technicznej Wydziału
- 46,02 % kwoty dotacji na UPB 2013
5. Ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego pokrywane są również:
- koszty importu czasopism zagranicznych,
- koszty łączności komputerowej.
Ustala się, że w pierwszej kolejności kwota dotacji zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów
stałych. Pozostałe środki zostają rozdysponowane pomiędzy jednostki WBiA.
Sposób rozdziału środków w zakresie kosztów stałych, winien być corocznie uchwalany przez
Radę Wydziału BiA.
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III. Sposób podziału pozostałej kwoty dotacji (Dj ) pomiędzy jednostki wydziałowe:
Przyjmuje się wstępny podział dotacji na dwie części wg kadry pomiędzy jednostki o profilu
architektonicznym i profilu budowlanym.
Grupę jednostek ”architektura” stanowią: Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego,
Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Katedra Architektury Współczesnej, Teorii
i Metodologii Projektowania.
Grupę jednostek „budownictwo” stanowią: Katedra Teorii Konstrukcji, Katedra Geotechniki,
Katedra Inżynierii Sanitarnej, Katedra Budownictwa Wodnego, Katedra Dróg, Mostów
i Materiałów Budowlanych, Katedra Budownictwa Ogólnego, Katedra Konstrukcji
Żelbetowych i Technologii Betonu, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa,
Zespół Dydaktyczny Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Budownictwie.

A + B = 1

Gdzie A i B oznaczają udział obu grup jednostek w skali kadry całego Wydziału.

A 

LA
L A  LB

B 

LB
L A  LB

LA - ważona liczba zatrudnionej kadry grupy architektura
LB - ważona liczba zatrudnionej kadry grupy budownictwo
L = Nw·w + Nx·x + Ny·y + Nz·z
Przyjęto oznaczenia:
Nw - liczba pracowników z tytułem zawodowym magistra
Nx - liczba pracowników ze stopniem doktora
Ny - liczba pracowników ze stopniem doktora habilitowanego
Nz - liczba pracowników z tytułem naukowym profesora
w – waga tytułu zawodowego magistra = 1,
x – waga stopnia doktora = 1,5,
y – waga stopnia doktora habilitowanego = 2,
z – waga tytułu naukowego profesora = 2,5
Zgodnie z wskazaniami MNiSW w obliczeniach parametrów A lub B nie uwzględnia się
pracowników dla których WBiA nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia, a także nie
uwzględnia się pracowników pobierających świadczenia emerytalne.
Dj =A· Dj

+

 B· Dj

}

}

DjA

DjB

Dj = DjA + DjB
Dj
DjA
DjB

- wysokość dotacji rocznej dla jednostek WBiA
- wysokość dotacji rocznej jednostek grupy „architektura” na utrzymanie potencjału
badawczego,
- wysokość dotacji rocznej jednostek grupy „budownictwo” na utrzymanie potencjału
badawczego,

Kwoty dotacji DjA’ oraz DjB’ pojedynczych jednostek WBiA przydzielone zostaną wg formuły:
50% - w zależności od ilości punktów kwantyfikacyjnych uzyskanych przez jednostkę
50% - według ważonej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych A lub B
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Decyzją Rady Wydziału algorytm podziału środków pomiędzy jednostki wydziałowe jest
obowiązującym do odwołania.
W ramach dysponowania saldem środków poprzedniego roku Dziekan WBiA może
podejmować decyzje w sposób samodzielny.

D Z I E K A N
dr hab. inż. Maria Kaszyńska
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