Zasady podziału środków finansowych na działalność statutową (BSt)
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
§1
Fundusze przekazana Instytutowi Historycznemu UW na realizację działalności
statutowej (BSt) wydatkowane są przez zespoły badawcze oraz bezpośrednio przez
Dyrekcję IH.
§2
1. Podziału funduszy dokonuje Dyrekcja IH UW.
2. Podział funduszy BSt podlega akceptacji przez Prezydium Rady Naukowej IH UW.
§3
1. Dyrekcja publicznie ogłasza termin nadsyłania wniosków o przyznanie funduszy BSt
ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Wnioski w imieniu zespołu składają kierownicy zespołów.
3. Wnioski składa się na odpowiednim formularzu, przygotowanym przez Dyrekcję IH
UW. We wniosku wnioskodawcy podają wszystkie informacje wymagane w
formularzu.
4. Zespół składa się z nie mniej niż trzech etatowych pracowników IH UW oraz
minimum jednego doktoranta WH UW.
5. Pracownicy IH UW oraz doktoranci WH mogą być członkiem tylko jednego zespołu
badawczego.
7. Warunkiem uzyskania finansowania jest:
a) terminowe złożenie kompletnego wniosku;
b) istnienie zespołu zgodnego z niniejszymi zasadami;
c) terminowe złożenie sprawozdania z wydatkowania funduszy przyznanych w
roku ubiegłym.
§4
Fundusze BSt pozostające w gestii Dyrekcji IH UW przeznaczane są na statutową
działalność Instytutu, a w szczególności na:
1. Zakupy literatury do Biblioteki IH UW oraz konserwację, zabezpieczanie i digitalizację
zasobów.
2. Zakupy, utrzymanie i konserwację infrastruktury, stanowiącej wyposarzenie
Instytutu, potrzebnej do prowadzenia badań.
3. Obsługę współpracy międzynarodowej Instytutu Historycznego UW.
4. Finansowanie konferencji naukowych orgaznizowanych przez IH UW.
5. Finansowanie publikacji Instytutu Historycznego oraz dofinansowanie publikacji
pracowników IH UW.

6. Działalność naukową studentów IH UW.
7. Finansowanie współpracy naukowej z innymi instytucjami naukowymi i
dydaktycznymi.
8. Inne wydatki zgodne ze statutową działalnością IH UW.
§5
1. Pracownicy IH mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie publikacji, organizacji
konferencji naukowych oraz udziału w konferencjach zarówno w ramach działalności
zespołów badawczych, jak i indywidualnie.
2. Wnioski o dofinansowanie publikacji i konferencji sporządza się na stosownych
formularzach i składa w tym samym trybie, co wnioski zespołów badawczych. W
wypadku pojawienia się pilnych potrzeb istnieje możliwość zgłaszania wniosków o
dofinansowanie również poza wyznaczonym terminem.
3. Fundusze przydzielone na dofinansowanie publikacji, organizacji oraz udziału w
konferencjach naukowych są przyznawane wnioskodawcom w puli, o której mowa w
§ 4.
§6
Dyrekcja IH UW, po uzyskaniu akceptacji podziału funduszy przez Prezydium Rady
Naukowej, niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości podział funduszy i
wysokość przyznanych środków.
Warszawa, 14.06.2017 r.

