BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2022; poz. 67
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 40
Ректора Університету Миколи Коперника в Торуні
від 14 березня 2022 року.
стосовно присудження «Грантів на старт» науковцям з України
Відповідно до § 52 розпорядження 3 постанови Сенату УМК від 16 квітня 2019 р.
Статут Університету Миколая Коперника в Торуні (Юридичний бюлетень УМК від
2019 р., поз. 120 із пізнішими змінами)
р о з п о р я д ж у є т ь с я наступе:
§1
1. Маючи на увазі підтримку академічних викладачів і наукових працівників з
України у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, ректор
може призначити українським науковцям кошти, необхідні для реалізації гранту в
наукових групах Університету Миколи Коперника у Торуні, далі іменований
«Грант на старт», на підставі цивільно-правового договору.
2. Коли в наказі йдеться про дослідника з України, то слід розуміти громадянина
України, який був змушений покинути свою країну внаслідок бойових дій та
легально в’їхав на територію Республіки Польща і підтвердив, що він працював
24.02.2022 на посаді академічного викладача університету або наукового
співробітника на території України та має вчене звання, науковий ступінь,
науковий ступінь мистецтва або вчене звання професора.
3. «Грант на старт» охоплює дослідницьку співпрацю, зазначену в заявці на грант, із
дослідницькими групами, що діють в Університеті Миколи Коперника в Торуні,
надалі «Університет», і здійснюється у визначеному організаційному підрозділі
Університету.
§2
1. «Грант на старт» присуджується ректором на заявку наукового співробітника,
зазначеного в § 1 розпорядження 2.
2. Заявку, підготовлену польською або англійською мовами, відповідно до шаблону,
що є додатком № 1 до цього розпорядження, необхідно подати у видрукованому
вигляді до Відділу науки, Відділу науки та проектів Медичного факультету або
надіслати електронною поштою за адресою dn@umk.pl/ або projekty@cm.umk.pl.
3. Відділи, зазначені у розпорядженні 2, подають заявки на розгляд до відповідних
організаційних підрозділів стосовно до зазначеної у заяві дисципліни та теми

планованих досліджень, а після затвердження та оголошення грантового
фінансування - на рішення ректора
§3
1. Фінансування «Грантів на старт» може здійснюватися за рахунок бюджетів
організаційних підрозділів Університету, програми «Ініціатива досконалості –
Дослідницький університет» та фонду єденості.
2. «Грант на старт» може тривати до 3 місяців із можливістю його продовження за
згодою ректора після отримання висновку розпорядника фонду.
3. Щомісячна вартість реалізації Гранту становить 5000,00 злотих і включає всі
витрати, пов’язані із перебуванням дослідника в Університеті.
4. Розрахунок за Грант, який міститься у рахунку-фактурі, відбувається після
закінчення кожного місяця.
5. Дозволяється авансовий розрахунок у розмірі 50% від суми, призначеної на перший
місяць.
§4
1. Цивільно-правовий договір складається на підставі рішення ректора про надання
«Гранту на старт». Зразки цивільно-правових договорів знаходяться в окремих
положеннях.
2. Обслуговування гранту, включаючи підготовку договорів, надається відповідним
адміністративним підрозділом Університету факультету, де реалізується грант, за
підтримки Відділу науки обо Відділу науки та проектів Медичного факультету.
§5
Заявник протягом 2 тижнів після закінчення гранту подає до проректора із науки звіт
про виконання гранту, затверджений керівником організаційного підрозділу
Університету, а у разі грантів, що фінансуються з програма «Ініціатива досконалості –
дослідницький університет», - від координаційної групи.
§6
Розпорядження набирає чинності із 14 березня 2022 року.

РEKTOР
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(prof. dr hab. Andrzej Sokala)

2

