
ffi
r/fiM

UNTWERSYTET lM. ADAMA MtcKrEwlczA w PozN

Wydzial Socjologii

Zarzqdzenie nr 2/2O2I

Dzieka na Wydzialu Socjolog

Uniwerswetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad wydatkowania Srodk6w finansowych skierowanych do dysporycji pracownik6w

zaklad6w oraz pracowni na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu

91

W ramach systemu wsparcia przedsiqwziqi na ukowo-badawczych na Wydziale Socjologii UAM

w Poznaniu utworzona zostaje rezerwa finansowa pozostajqca do dyspozycji pracownik6w

za klad6w/pracown i.

Wielko5i rezerwy finansowej ustalana jest na dany rok kalendarzowy i podawana do publicznej

wiadomo6ci, nie p6iniej ni2 do 30 stycznia roku rozliczen iowego. W przypadku braku

moiliwodci finansowych rezerwa w danym roku nie zostanie uruchomiona, o czym

poinformowana zostanle spolecznoSi Wydziatu.

Wielkodi rezerwy przypadajqca na za klad/pracowniq ustalana jest proporcjonalnie do liczby
pracownik6w zaktadu/pracown i, wediug stanu na dzieri 31 grudnia poprzedza.jqcego nowy rok
rozliczeniowy.

Z utworzonej rezerwy mo2na sfinansowai nastqpujqce typy dzialari:
1. Organizacjq seminari6w lub warsztat6w (w tym w zamiejscowych o6rodkach UAM),

majqcych na celu naukowq integracjq pracownik6w zaktad6w/pracown i;

2. Zaproszenie goSci zewnqtrznych celem podjqcia wsp6lpracy nau kowo-badawczej, w tym
m.in. celem inicjowania nowych zespol6w grantowych (warunkiem finansowania jest udzlal
zaproszonej osoby z referatem w otwartym dla spoteczno(ci wydzialu seminarium
naukowym);

3. Organizacjq warsztat6w / kurs6w szkoleniowych podnoszqcych kompetencje badawcze lub
dydaktyczne pracownik6w zakiadu.

O finansowanie ka2dego dziatania wystqpuje kierownik za klad u/pracown i bezpo6rednio do
p. Dziekan Wydziaiu Socjologii wypelniajqc poni2szy formularz zawierajqcy opis planowanego

dzialania, harmonogram oraz preliminarz koszt6w. Wnioski mo2na skladai najp6lniej do dnia
30 wrzesnia roku rozliczenioweso.

Planowane dziatania oraz kwoty finansowe wymagajq konsultacjl kierownrka z cztonkami
za klad u/pracown i (kierownik sklada deklaracjq, 2e konsultacje takie siq odbyiy oraz czfonkowre
za klad u/pracown i wyrazili aprobatq dla planowanego dzialania).
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Kierownik zakiadu lub pracowni zobowiqzany jest do sporzqdzenia raportu merytorycznego
(wedtug poni2szego formularza)oraz rozliczenia finansowego podqtych dziatah niezwtocznie po
wydatkowaniu, nie p6lniej jednak ni2 do 10 grudnia roku rozliczeniowego. wydatkowanre
6rodkdw powinno byi realizowane w zgodzie z prawem zam6wie6 pubricznych, z
wykorzystaniem procedur wewnQtrznych obowiqzuiqcych na uAM. Wszelkiej pomocy w
rozliczeniach finansowych udziela p. mgr Monika Borowska (monika,borowska@amu.edu.pl;
tel. 61 829 2259).

Srodki niezaplanowane
przechodzq na nastQpny

W roku 2021 wielkoii rezerwy wynosi 35.250 pLN. podzial tej kwoty pomiqdzy poszczeg6lne
zaklady/pracownie jest nastQpujacy:

Prof. UAM

Dzieka n

ul. Szamarzewskiego 89. 60-568 Pozran
tel. +48 61 829 22 59

do wydania lub niewydatkowane w odpowiednim terminie nie
rok ka lendarzowv.

Zakiad / Pracownia
Liczba

pracownik6w
Przyznana kwota

Zakiad Studi6w nad Dynamikq Spoiecznq 10 7.500 PLN

Zaklad Socjologii Cywilizacji 9 6.750 PLN

Zaklad Teorii i Badai Praktyk Spolecznych 10 7.500 PLN

Zaklad Badari Problem6w Spolecznych i Pracy
Sgcjalnej

8 6.000 PLN

Zaklad Socjologii Jednostki i Relacji Spolecznych 7 5.250 PLN

Pracownia Zmiany Spotecznej 3 2.250 PLN

RAzEM 47 35.250 PLN
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