
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

Rok 2020; poz. 77 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 29 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 9 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) 

 

 

z a r z ą d z a się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Mając na uwadze podniesienie rangi prowadzonych badań oraz umiędzynarodowienie 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, rektor może 

powierzyć wykonanie określonych czynności badawczych badaczom z zagranicy, zwanym 

dalej „grantem UMK”, na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o badaczu z zagranicy należy przez to rozumieć osobę, 

która: 

1) w ciągu ostatnich trzech lat nie przebywała w Polsce dłużej niż 6 miesięcy; 

2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny w innej uczelni,  

w instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, 

zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej; 

3) nie jest zatrudniona na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę. 

3. Grant UMK obejmuje wskazaną we wniosku o przyznanie grantu współpracę naukową z 

zespołami badawczymi działającymi na Uniwersytecie. 

 

§ 2 

 

1. Grant UMK przyznaje rektor na wniosek: 

1) dziekana zaopiniowany przez radę dyscypliny naukowej oraz prorektora właściwego 

ds. współpracy z zagranicą; 

2) w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza: 

a) dyrektora uniwersyteckiego centrum doskonałości, 

b) kierownika zespołu badawczego emerging field, 
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c) przewodniczącego zespołu koordynującego program Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza na podstawie list laureatów konkursów mobilnościowych, 

zatwierdzonych przez właściwe rady dyscyplin naukowych (dla pracowników 

niebędących członkami emerging field ani centrum doskonałości). 

2. Przyznanie grantu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 trwającego dłużej niż 4 tygodnie wymaga 

zaopiniowania odpowiednio przez radę naukową centrum doskonałości, radę dziedzinową 

lub właściwą radę naukową. 

3. Granty UMK mogą być przyznawane także w trybie otwartych konkursów 

uniwersyteckich. 

 

§ 3 

 

1. Granty UMK mogą być finansowane z funduszu spójności, budżetów jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu oraz w szczególności ze środków programu Inicjatywa 

doskonałości – uczelnia badawcza. 

2. Całkowity koszt realizacji grantu UMK trwającego minimum jeden miesiąc nie przekracza 

15.000,00 zł za pierwszy miesiąc i 10.000,00 zł za każdy następny miesiąc i obejmuje 

wszelkie koszty związane z przyjazdem i pobytem badacza na Uniwersytecie. 

3. Całkowity koszt realizacji grantu UMK trwającego krócej niż jeden miesiąc nie przekracza 

4.000,00 zł na tydzień i obejmuje wszelkie koszty związane z przyjazdem i pobytem 

badacza na Uniwersytecie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może zwiększyć koszty realizacji grantu 

UMK. 

 

§ 4 

 

Wzór wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej i realizację grantu UMK określają odrębne 

przepisy. Do wniosku należy dołączyć życiorys naukowy wraz z listą publikacji osoby, której 

dotyczy wniosek o przyznanie grantu. 

 

§ 5 

 

1. Grant UMK trwa nie krócej niż jeden tydzień i nie dłużej niż 12 miesięcy. 

2. Rozliczenie grantu UMK trwającego nie dłużej niż jeden miesiąc następuje jednorazowo na 

podstawie rachunku przedstawionego po wykonaniu przedmiotu umowy, a trwającego 

dłużej niż jeden miesiąc po zakończeniu każdego miesiąca. 

 

§ 6 

 

1. Wnioskodawca, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu grantu UMK, przedstawia 

sprawozdanie z realizacji otrzymanego grantu prorektorowi właściwemu ds. współpracy  

z zagranicą, a w przypadku grantów realizowanych w ramach programu Inicjatywa 

doskonałości – uczelnia badawcza zespołowi koordynującemu. 

2. Obsługę postępowania w sprawie uzyskania grantu UMK, w tym przygotowanie umów, 

zapewnia komórka administracji właściwa dla wnioskodawcy przy wsparciu właściwej 

komórki administracji ogólnouniwersyteckiej. 
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§ 7 

 

1. Traci moc zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 

stycznia 2020 r. w prawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 16). 

2. W zarządzeniu Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 

2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa 

doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 19) § 15 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) granty Uniwersytetu dla badaczy z zagranicy (zarządzenie Nr 29 Rektora Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania 

grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu);”. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020 r. 

 

 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


