
Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora 
  nr 14/2011 z dnia 7 marca 2011 r. 

 
 

Formularze 
wniosków o przyznanie środków finansowych na finansowanie działalności statutowej 

na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
 
 

Podstawa prawna:  
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, 

poz. 615) 
– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finanso-
wanie działalności statutowej (Dz.U. z 2010r., Nr 218, poz. 1438). 

 
 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składa się z następujących 
formularzy i załączników: 
 
Formularz A1: Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową (dotacja pod-

miotowa na utrzymanie potencjału badawczego) na rok: ...... 
Formularz B2: Wniosek indywidualny o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności na-

ukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów dok-
toranckich na rok: ...... 

Formularz C2: Wniosek indywidualny o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności na-
ukowej związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich na rok: ...... 

Formularz D2: Wniosek zespołowy o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności nauko-
wej związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników stu-
diów doktoranckich na rok: ...... 

 
Załączniki do formularza A: 

1. Kalkulacja wstępna kosztów działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie po-
tencjału badawczego) Katedry (załącznik 1). 

2. Plan zakupu aparatury naukowo-badawczej w ramach działalności statutowej Katedry (za-
łącznik 2). 

 
Załączniki do formularzy B-D: 

1. Opis zadania badawczego (załącznik 3). 
2. Kalkulacja wstępna kosztów realizacji zadania badawczego (załącznik 4). 
3. Plan zakupu aparatury naukowo-badawczej (załącznik 5). 

 
Instrukcja do przygotowania kalkulacji. 
 

                                                           
1 Art. 18 ust. 1 p. 1) Ustawy. 
2 Art. 18 ust. 1 p. 3) Ustawy. 



Formularz A 

 
 

WNIOSEK 

o dofinansowanie działalności statutowej Katedry 
(dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) na rok ........ 

 
 
 

1. Nazwa Wydziału  

2. Nazwa Katedry  

3. Kierownik Katedry  

4. Wykonawcy  

 
 
5. Zadania badawcze przewidziane do finansowania z dotacji w roku ............. 
 

Kwota będąca w dyspozycji (w zł) 
Lp. Zadania badawcze  pozostała z 

..... r. 
przyznana w 

..... r. 
Razem 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
I Kontynuowane 

  

  

  

II Nowe 

  

  

  

   

 Razem    
 
 
Wnioskowana kwota na rok ..........................  ..................  zł (słownie:....................................  

................................................................................................................................................................ ) 



Formularz B 

 

Wniosek indywidualny o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej 

związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich na rok ............. 

 
 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, 

stopień naukowy / tytuł zawo-

dowy i stanowisko 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Nazwa 
– Wydziału 
– Katedry 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

3. Tytuł zadania badawczego 

– praca doktorska 

– praca habilitacyjna 

□ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

4. Planowane nakłady w danym roku ........................................................ 

5. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ........................................................ 

6. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ........................................................ 

7. Data otwarcia przewodu doktorskiego ........................................................ 

8. Data złożenia rozprawy habilitacyjnej do recenzji ........................................................ 
 
 
 

......................................................................................
Data 

 
 
 

............................................................................................ 
Podpis wnioskodawcy 

 
Opinia kierownika Katedry / Dziekana: 
 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis kierownika Katedry / Dziekana 



Formularz C 

 

Wniosek indywidualny o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej 

związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich na rok ............. 

 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, 

stopień naukowy / tytuł zawo-

dowy i stanowisko 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Nazwa 

– Wydziału 

– Katedry 

 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

3. Tytuł zadania badawczego □ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

4. Nazwa specjalności .............................................................................................. 

.............................................................................................. 

5. Planowane nakłady w danym roku ......................................................... 

6. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ......................................................... 

7. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ......................................................... 
 
 
 

......................................................................................
Data 

 
 
 

............................................................................................ 
Podpis wnioskodawcy 

 
Opinia kierownika Katedry / Dziekana: 
 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis kierownika Katedry / Dziekana 



Formularz D 

 

Wniosek zespołowy o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej związanej 

z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich na rok ............. 

 
1. Skład zespołu badawczego (imię 

i nazwisko każdego wykonawcy, 

stopień naukowy / tytuł zawo-

dowy i stanowisko) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Nazwa 

– Wydziału 

– Katedry 

 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

3. Tytuł zadania badawczego □ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

4. Nazwa specjalności ............................................................................................... 

............................................................................................... 

5. Planowane nakłady w danym roku ......................................................... 

6. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ......................................................... 

7. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ......................................................... 
 
 
 

......................................................................................
Data 

 
 
 

............................................................................................ 
Podpis wnioskodawcy 

 
Opinia kierownika Katedry / Dziekana: 
 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis kierownika Katedry / Dziekana 



Załącznik 1 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (kierownika katedry) .........................................................................  

Katedra ..................................................................................................................................................  

 
 
 

KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KATEDRY 
(dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) 

 

Wyszczególnienie Wysokość nakładów na rok ............... 

1. Osobowy fundusz płac z narzutem  

2. Bezosobowy fundusz płac z narzutem ZUS  

3. Materiały   

4. Delegacje krajowe i zagraniczne  

5. Usługi obce  

6. Razem koszty bezpośrednie  

7. Koszty pośrednie 30% od poz. 6  

8. Aparatura naukowo-badawcza*  

9. Koszty ogółem (poz. 6+7+8)  

 
* Wypełnić załącznik 2 
 
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data   Podpis wnioskodawcy 

 



Załącznik 2 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (kierownika katedry) .........................................................................  

Katedra ..................................................................................................................................................  

 
 
 

PLAN ZAKUPU APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ W RAMACH 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KATEDRY 

(dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) 
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 

 
 
 
 
 
 

RAZEM
 
Uzasadnienie zakupu aparatury: 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data    Podpis wnioskodawcy 



Załącznik 3 
 

OPIS ZADANIA BADAWCZEGO 
 
 
Opis powinien zawierać maks. 2 strony. 
Należy udzielić wyczerpujących i kompletnych wypowiedzi 
 
 
Część opisowa Wniosku powinna zawierać: 
1. Cele naukowe zadania oraz uzasadnienie jego podjęcia, podstawowe hipotezy badawcze (jaki 

problem wnioskodawca / wnioskodawcy chce / chcą rozwiązać, co jest jego istotą, jakie są za-
mierzone efekty o charakterze utylitarnym, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę / wniosko-
dawców do podjęcia proponowanego zadania?). 

2. Metodykę badań – co stanowi podstawę warsztatu naukowego wnioskodawcy / wnioskodawców 
i jak rozwiązany będzie problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań. 

3. Dorobek naukowy wnioskodawcy / wnioskodawców w zakresie podjętego zadania badawczego. 
4. Zamierzone osiągnięcia badawcze (co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjęte-

go zadania: artykuły, referaty na konferencję krajową lub zagraniczną, monografie naukowe, 
rozprawa doktorska, rozprawa habilitacyjna, merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych 
badań, inne rezultaty). 

 
 
 
 
 
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis wnioskodawcy / podpisy wnioskodawców 



Załącznik 4 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy / wnioskodawców ..............................................................................  

Katedra ..................................................................................................................................................  

Tytuł zadania badawczego: ...................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
 
 

KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO 
 

Wyszczególnienie Wysokość nakładów na rok ............... 

1. Osobowy fundusz płac z narzutem  

2. Bezosobowy fundusz płac z narzutem ZUS  

3. Materiały   

4. Delegacje krajowe i zagraniczne  

5. Usługi obce  

6. Razem koszty bezpośrednie  

7. Koszty pośrednie 30% od poz. 6  

8. Aparatura naukowo-badawcza*  

9. Koszty ogółem (poz. 6+7+8)  

 
** Wypełnić załącznik 5 
 
 
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis wnioskodawcy / wnioskodawców 



Załącznik 5 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy / wnioskodawców ..............................................................................  

Katedra ..................................................................................................................................................  

Tytuł zadania badawczego: ...................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
 
 

PLAN ZAKUPU APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ 
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 

 
 
 
 
 
 

RAZEM
 
Uzasadnienie zakupu aparatury: 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
............................ ...........................  .........................................................................................  
 Data Podpis wnioskodawcy / wnioskodawców 



 
INSTRUKCJA DO PRZYGOTOWANIA KALKULACJI 

 
Poz. 3 kalkulacji: Materiały 
411300 zakup książek 
411500 zakup materiałów biurowych 
411600 zakup aparatury w kwocie nie wyższej niż 500 zł 
 
Poz. 4 kalkulacji: Delegacje krajowe i zagraniczne 
463100 delegacje krajowe 
463200 delegacje zagraniczne 
 
Poz. 5 kalkulacji: Usługi obce (konto syntetyczne: 429) 
429010 zakup usług licencyjnych w kwocie nie wyższej niż 3.500 zł 
429030 opłaty konferencyjne 
429050 Tłumaczenia 
429130 usługi poligraficzne (publikacje w wydawnictwach, usługi kserograficzne) 

zlecane firmom zewnętrznym 
 usługi zlecane firmom zewnętrznym 
 opłata za wydanie monografii i materiałów konferencyjnych 

przez Wydawnictwo UE we Wrocławiu 
 
Poz. 8 kalkulacji: Aparatura naukowo-badawcza 
416100 zakup aparatury naukowo-badawczej w kwocie powyżej 500 zł oraz usług licencyjnych 

w kwocie powyżej 3.500 zł 
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