Zarz4rlzenie nr 6
Rektora [Jniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30.05.2006 r.
w sprnvie xusttrl l4ospodorottuniu lrotlkumi .finunsrnvymi rut pokrycie koszttitv zwiqznn',ch
z orgunimci( konferencji, 7,jtt7,tkhv, sympo4jrhu oruz innych imprez ntukottych,
urtJstlczqtch i promocyjnych przez.ie nostki organiT,acyjne oroz stmorzqd studencki
i orgnnizncje stu enckie Uniwersytetu w Iliulymstoku

$l
Wszystkie konf'erencje, zjazdy, sympozja oraz inne imprezy naukowe, promocyjne
i artystyczne, zwane dalej imprezami, kt6rych organizatorem lub wsp6lorganizatorem s4
jednostki organizacyjne, samorz4d studencki lub organizacje studenckie Uniwersytetu
w Bialymstoku, niezale2nie od irodla ich finansowania, wymagaj4 akceptacji Kierownika
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu olaz odpowiednio Prorektora ds Nauki i Wspolpracy
z Zagranicq lub Prorektora ds Dydaktycznych i Studenckich na podstawie przedstawionego
,Zgloszenia" 'Zgloszenie" winno byc przedstawione przed rozpoczpciem dzialah
zwiqzanych z organizacl4 imprezy Y'l zor ,,Zgloszenia" stanowi Zal4cznik nr I do niniejszego
Zarz4dzenta.

Q2

Kopia zaakceptowanego przez Prorektora ,,Zgloszenia" przekazywana jest do Dztalu
Kwestury

W

i

stanowi podstawg realizacji zobowi4zai finansowych zwi4zanych

przypadku dofinansowania irnprezy

z funduszy

z

imprez4

badawczych, programow

migdzynarodowych lub funduszu rzeczowego Parlamentu Student6w kopig zaakceptowanego
,Zgloszenia" otrzymuje odpowiednio Dzial Badan, Dzial Program6w Migdzynarodowych
i Wspolpracy z Zagranic4lub Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich.

\3
Za Srodkow przeznaczonych na badania (BST,BW) nie mog4 byc linansowane koszty
konferencji maj4cej charakter wyl4cznie dydaktyczny, koszty pobytu uczestnikow konferencji
niebpd4cych pracownikami Uniwersytetu oraz koszty pobytu pracownik6w niebqd4cych
nauczvcielami akademickimi.

{4
l.
2

PlatnoSci na rzecz konferencji dokonywane s4 przelewem na konto Uczelni lub got6wk4
do Kasy Uczelni, z zastrzeieniem ust. 2
W wyj4tkowych przypadkach oplata konferencyjna mo2e byi wniesiona przez uczestnika
konferencji w czasie jej trwania Organizator konferencji wyznacza pracownika
upowaznionego do pobrania z l(westury bloczk6w kwitariuszy stanowi4cych
pokwitowanie wplaty gotowkowej i pobierania od uczestnikow konl'erencji oplat
gotowkowych. Wplata pobranej gotowki i rozliczenie pobranych bloczk6w kwitariuszy
powinny byi dokonane najp6lniej w pierwszym dniu roboczym po zakoficzeniu
konferencj i.

$5
Wydatkowanie Srodk6w na pokrycie koszt6w imprezy winno sig odbywai zgodnie
z zasadami okre$lonymi ustaw4 o finansach publicznych oraz ustawA o zam6wieniach
publicznych.

$6
1.

Materialy pokonf'erencyjne mog4 byc przekazane nieodplatnie.
uczestnikom konferencji oraz autorom publikacji (po I egzemplarzu),

-

kierownikowi jednostki organizacyjnej, redaktorowi naukowemu publikacji
egzemplarze promocyjne ( 10 egzemplarzy),
30 egzempl arzy do Biblioteki Uniwersyteckiej (w tym egzemplarze obowi4zkowe
zgodnie z przepisami o obowiq,zkowych egzemplarzach bibliotecznych).

2

Pozostaly naklad winien by1 przeznaczony do sprzeda:zy
organizatora i kierownika jednostki organizacyj nej

w

cenie ustalonej przez

$7
Srodki finansowe pozostale po oplaceniu wszystkich wydatk6w zwi4zanych z organtzacjq
imprezy pozostajq na koncie jednostki organizuj4cej imprezg a spos6b ich wykorzystanra
wskazuje organizator wraz z kierownikiem jednostki organizacyjnej

$8
Rozliczenie imprezy winno by6 przedstawione Kwesturze przez organizatora w ciqgu
jednego miesi4ca od daty zakohczenia imprezy, nie p6lniej jednak niz do kohca roku
kalendarzowego, w kt6rym impreza sig odbyla. Wz6r ,,Rozliczenia" stanowi Zalqcznlk nr 2
do niniej szego Zar z4dzenia

Zalacznik nr I
do Zarzqdzcnla

)

v

6

iTiytffi'#tu

w Biarvmstoku

Zgloszenie
konferencj i, ziazdu, sy m pozj um' innej im prezy
organizowanej w Uniwersytecie w Biatymstoku
w......... roku.

1.

Nazwa konferencji/ innej imprezy:

2.

Planowany termin, czas trwania i rniejsce:

3. Organizator:
4.

(wydzicl/jednostka organizacyjna/ nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizacjq
konJbrencji)

Zasigg
(np.m iqdzynarodowa, ogdlnopolska, re gionalna)

5.

Przewidyw ana liczba uczestnikow og6lem:

w tym

6.

1.

liczba os6b

oplata

wplywy (zl)

krajowych

('t)

zagraniczryclT

(zt)

pracownik6w UwB

(zL)

goSci honorowych

('t)

Opis mer''toryczny, cel:

Przewidywana forma upowszechniania wynik6w:

8.

Planowane koszty:

a) wynagrodzenia z pochodnyrni

-

bezosobowy firndusz plac

-

honoraria

-

osobowy fundusz plac (dodatki specjalne)

b) podr6ze slu2bowe

-

kralowe

-

zagraniczne

c) materialy
d) uslugi
(tryt.

wynaj qc i e

sa I i,

dn

* i ruy.sy I ka konu

tn

i

kr t or 6w, dr u k male r i4l6w

pokonferency.jnych)

9.

2r odla pokry cia koszt6w

:

a) wplaty uczeshrikow

b)

Srodki z funduszy badawczych (BST,BW)

c)

Srodki wlasne organizatora

d)

Srodki wspolorganizatorow
(nazwa instylt.tcji i wysoko*c Srctlkitv)
e) Srodki sponsorow
(nanua instytucji i wysoko,it lrodk)w)

podpi.s wnioskoclawcy

u k ce p t at: )

podpts pracotunit o ,A1,owi,oan.: Dztuht Rctdcrh,
Dzialu Progranrow Miqtlzynan owych i trl'y lprucy
z Zagranicq Dnafu Dydaktyki i Spraw Slt.tdonckich

d.s.

i i )zie iai i/ k,

o

roruri ko.i e tln os tkr

tt kc e7: tacl o P r ct r e k I o r a
Nauki i Wspltlpracy z Zagranicq

Zalacznj.k m 2
do Zanqd:lcni:a 6

)::['1Jffi:':**

w Biarvmstoku

Rozliczenie
konferencj i, zjtzdu,, sy m pozj u mo innej imprezy
organizowanej w Uniwersytecie w Biatymstoku
w roku ........... roku.

l.

Nazwakonferencji/innej imprezy'.

2.

Czas trwania i rniejsce:

10. Organizator:
(jednostka organizacyjna, nazwi sko osoby odpowiedzialnei za organizacjq
konferencji)

ll.

Zasipg:
(?l)

12. Koszty og6lem, w tym:

e) wynagrodzenia

(z pochodnyrni)

(zt)

-

bezosobowy fundusz plac

('t)

-

honoraria

(rl)

-

osobowy fundusz plac

(zt)

podroze slu2bowe

('t)

-

krajowe

(rl)

-

zagraniczne

('r)

o) rnaterialy

(.zr)

h) uslugi

(zt)

Zr6dlo pokrycia kosztow.
a) liczba uczestnik6w o g6lern
(zg. z zalqczonq lislq)
liczba os6b
w

tym

7

.

oplata

wptywy

('t)

krajowych

("t)

zagranicznych

(r,+)

pracownik6w UwB

(zt)

goSci honorowych

('t)

b) Srodki z funduszy badawczych (BST, BW)

(zt)

c) Srodki wlasne or ganizatora

(zt)

d) Srodki wsp6lorganizator6w
(nazwa instytucji i vysoko.ic Srodktiw)

('1)

e) Srodki uzyskane od sponsorow
(nazwa instyhtcji i wysoko.it irodktiw)

(zt)

Wyrik finansowy

konferencji:

.... . .... (rl)

(spos6b zagospodarowania nadwy2ki lub spos(tb pokrycia wyniku ujemnego)

8.

WyjaSnienia i uzasadnienia rozbie2noSci mipdzy danymi w zgloszeniu,
a rozliczenru (jelli wystttpily)
.

podpis 0rg0nizatorct

podp i s Dz

podpis pracownika Kwe stury

ie

kaner,/k i e row n i ka

j ednosl ki

