Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2018
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA)
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
nr 2183 z późn. zm. ) oraz § 36 ust. 1 i 2 statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
oraz § 3 ust. 2 zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/17/2016 Rektora Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace
rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich zmienionego następnie zarządzeniem wewnętrznym Rektora Nr R-0161/53/2016 z dnia 8 lipca 2016 r., zarządzeniem wewnętrznym Rektora Nr R0161/167/2017 z dnia 29 listopada 2017 r oraz zarządzeniem wewnętrznym Rektora Nr
0161/178/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., zarządza się, co następuje:
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§1
W Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanej dalej Akademią, z dniem 1 stycznia 2018
r. wprowadza się System Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA)
w postaci funduszu w ramach środków ogólnych Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Dysponentem funduszu SWKKDA jest Rektor za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
§2
Wysokość funduszu SWKKDA ustalana jest co roku przez Rektora w porozumieniu z Prorektorem
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestorem z uwzględnieniem sytuacji finansowej Akademii oraz na podstawie wykorzystania środków w roku poprzednim.
Wysokość funduszu SWKKDA w roku 2018 ustala się w kwocie 150 000 zł.
Opracowaniem planu budżetu oraz prowadzeniem rezerwacji środków w ramach funduszu
SWKKDA zajmuje się Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z Kwestorem Akademii.
Środki nierozdysponowane przez Rektora w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny i zasilają fundusz SWKKDA w kolejnym roku budżetowym.
§3
Fundusz SWKKDA przeznaczony jest na działania wspierające kluczowe projekty jednostki (KPJ)
i inne formy prac naukowo-badawczych oraz artystycznych mające znaczenie dla rozwoju dyscyplin naukowych wskazanych przez jednostki, proporcjonalnie do liczby tych dyscyplin.
Wydarzenia (działania) muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) zasięg ogólnopolski i międzynarodowy,
b) udział około 30 procent prelegentów (a w przypadku dyscyplin artystycznych – autorów dzieł
plastycznych lub wykonawców dzieł muzycznych) z uczelni kategorii A+ i A – z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny,
c) z udziałem przynajmniej kilkunastu przedstawicieli dyscypliny z jednostki,
d) z zaplanowaną i potwierdzoną publikacją w ramach czasopisma ze współczynnikiem impact
factor albo innego o liczbie punktów równej lub powyżej 15, albo czasopisma indeksowanego
w bazie Web of Science lub innej bazie uznanej przez MNiSzW, albo w wydawnictwie o
znacznej renomie krajowej i międzynarodowej,
e) w przypadku konferencji naukowych, warsztatów, plenerów, wystaw lub koncertów:
 zgłoszenie do planu prowadzonego przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,
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wprowadzoną opłatę za udział dla wszystkich uczestników, w tym reprezentujących Akademię (pracowników, doktorantów lub studentów).
Fundusz SWKKDA może być przeznaczony na finansowanie lub na dofinansowanie:
a) druku publikacji w czasopiśmie lub wydawnictwie, o którym mowa w ust. 2d),
b) opłaty konferencyjnej, kosztów podróży lub honorarium dla prelegenta (a w przypadku dyscyplin artystycznych – autora dzieła plastycznego lub wykonawcy dzieła muzycznego) o uznanej pozycji naukowej,
c) w szczególnych uzasadnionych przypadkach – usługi gastronomicznej lub usługi hotelowej.
W przypadku wydarzeń z wprowadzoną dla uczestników opłatą za udział, fundusz SWKKDA może
stanowić dofinansowanie budżetu wydarzenia (działania) z wyłączeniem opłat za usługi gastronomiczne lub hotelowe.
Wysokość honorarium dla prelegenta określana jest na podstawie odrębnego zarządzenia.
§4
Organizator wydarzenia (działania), zwany dalej wnioskodawcą, może wystąpić do Rektora Akademii za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą o udzielenie finansowania lub dofinansowania z funduszu SWKKDA w terminie co najmniej 3 miesiące przed planowaną
datą wydarzenia (działania) lub podjęcia zobowiązania finansowego z wnioskowanych środków.
Wnioskodawca składa wniosek (załącznik nr 1) do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą zaopiniowany przez:
a) dyrektora instytutu,
b) dziekana wydziału,
c) pracownika księgowości obsługującego wydział lub wydarzenie (działanie),
d) kwestora.
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
§5
Wnioski rozpatrywane są w terminie 2 tygodni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Wnioskodawca otrzymuje decyzję Rektora na piśmie.
Decyzja Rektora nie podlega odwołaniu.
Przyznane środki są rezerwowane w ramach funduszu SWKKDA.
Rektor ma prawo do:
a) udzielenia finansowania lub dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana,
b) cofnięcia zgody na finansowanie lub dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach.
§6
Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę finansową i wydatkowanie uzyskanego
finansowania lub dofinansowania z funduszu SWKKDA zgodnie z przepisami prawa, w tym
z przepisami prawa zamówień publicznych i zasadami organizowania konferencji naukowych.
Wnioskodawca w terminie 2 tygodni od daty zakończenia wydarzenia (działania) składa do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawozdanie finansowe (załącznik nr 2) z wykorzystania środków z funduszu SWKKDA zaopiniowane przez:
a) dziekana wydziału,
b) dyrektora instytutu,
c) pracownika księgowości obsługującego wydział lub wydarzenie (działanie),
d) pracownika działu zamówień publicznych,
e) kwestora.
Ostateczna akceptacja sprawozdania finansowego należy do Rektora.
Brak ostatecznej akceptacji sprawozdania finansowego wydarzenia (działania) skutkuje utratą
prawa przez wnioskodawcę do ubiegania się o środki z funduszu SWKKDA w kolejnym roku akademickim.
Środki niewykorzystane przez wnioskodawcę zasilają fundusz SWKKDA.

§7
Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą o odwołaniu albo zmianie terminu wydarzenia (działania) lub braku możliwości wydatkowania środków z funduszu SWKKDA z innych powodów.
§8
Organizator wydarzenia (działania) finansowanego ze środków funduszu SWKKDA zobowiązany jest
do eksponowania logo Akademii podczas jego trwania (realizacji) oraz umieszczenia logo Akademii
wraz z informacją, że źródłem finansowania są środki przyznane przez Rektora Akademii, na wszelkich publikacjach naukowych, prasowych lub internetowych związanych z wydarzeniem (działaniem).
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD

załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R0161/12/2018
należy drukować dwustronnie

Częstochowa, …………………………………………….
……………………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy (organizatora)

……………………………………………………………………
jednostka

……………………………………………………………………
kontakt

JM Rektor
za pośrednictwem
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wniosek o przyznanie finansowania/dofinansowania*
z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA)
Wydarzenie (działanie)
1. termin wydarzenia (działania): …………………………………………….
2. liczba uczestników: ……………………………………………………………….
w tym uczestników z jednostek kategorii A+/A

Informacje dodatkowe**

…………………………
3. opłata za uczestnictwo ……………zł/os
4.

Wnioskowana kwota brutto

Cel

Harmonogram wydatkowania wnioskowanych środków
Szczegółowe
Kwota brutto
informacje**

Termin realizacji

Druk publikacji

Druk w czasopiśmie
Opłata konferencyjna,
koszty podróży
lub honorarium
Usługa gastronomiczna

Usługa hotelowa

Inny
* niewłaściwe skreślić
** można przedstawić w postaci dodatkowego załącznika
Potwierdzam, że wydarzenie (działanie) spełni warunki określone w § 3 ust. 2 zarządzenia wewnętrznego Nr …………………/2018 w sprawie w
sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych
(SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jestem świadomy obowiązków wynikających z ww. zarządzenia wewnętrznego.

………………………………………………………………
Wnioskodawca

Droga służbowa
Dyrektor Instytutu

Opinia*
popieram/nie popieram
……..............................................
…………………………………………………….
popieram/nie popieram

Dziekan Wydziału

……..............................................
…………………………………………………….
działanie w ramach KPJ Wydziału –
tak/nie
planowane źródła finansowania:
1. ………………………………………...……
w wysokości ………………….…….

Obsługa finansowa

2. ……………………………………………..
w wysokości ………………….…….
3. ……………………………………………...
w wysokości …………………….….
4.
akceptuję/nie akceptuję

Kwestor

……..............................................
…………………………………………………….

Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

popieram/nie popieram
……...............................................
…………………………………………………….
przyznaję środki w wysokości:
……………………………… zł brutto

Rektor

nie przyznaję
……..............................................
………………………………………………...

* niewłaściwe skreślić

Data

Podpis i pieczęć

załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego R0161/12//2018
należy drukować dwustronnie

Częstochowa, …………………………………………….
……………………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy (organizatora)

……………………………………………………………………
jednostka

……………………………………………………………………
kontakt

JM Rektor
za pośrednictwem
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków
z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA)
Wydarzenie (działanie)
1. termin wydarzenia (działania): …………………………………………….
Informacje dodatkowe**

2. liczba uczestników: ……………………………………………………………….
3. opłata za uczestnictwo ……………zł/os
4.

Przyznana kwota brutto

Cel

Harmonogram wydatkowania przyznanych środków
Szczegółowe
Kwota brutto
informacje**

Termin realizacji

Druk publikacji

Druk w czasopiśmie
Opłata konferencyjna,
koszty podróży lub honorarium
Usługa gastronomiczna

Usługa hotelowa
Inny
* niewłaściwe skreślić
można przedstawić w postaci dodatkowego załącznika
Potwierdzam, że wydarzenie (działanie) spełniło warunki określone w § 3 ust. 2 zarządzenia wewnętrznego Nr …………………/2018 w sprawie
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych
(SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

………………………………………………………………
Wnioskodawca

Droga służbowa
Dyrektor Instytutu

Opinia*
akceptuję/nie akceptuję
……..............................................
…………………………………………………….
akceptuję/nie akceptuję

Dziekan Wydziału

……..............................................
…………………………………………………….
działanie w ramach KPJ Wydziału –
tak/nie
wykorzystane źródła finansowania:
1. ………………………………………...……
w wysokości ………………….…….
2. ……………………………………………..

Obsługa finansowa

w wysokości ………………….…….
3. ……………………………………………...
w wysokości …………………….….

kwota niewykorzystana ze środków SWKKDA w wysokości:
………………………….……… zł brutto
Dział Zamówień
Publicznych

brak uwag/uwagi:
……...............................................
…………………………………………………….
akceptuję/nie akceptuję

Kwestor

……..............................................
…………………………………………………….

Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

akceptuję/nie akceptuję
……...............................................
…………………………………………………….
akceptuję/nie akceptuję

Rektor

……..............................................
………………………………………………...

* niewłaściwe skreślić

Data

Podpis i pieczęć

