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R-BP-SOP.014.1.156.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 156/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji oraz z funduszu badań 

naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, 

przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego  

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Środki finansowe: 

1) pochodzące z subwencji i przeznaczone na prowadzenie działalności naukowej oraz zakup  

lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości 

nieprzekraczającej 500 000 zł; 

2) z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych 

na Uczelni;  są przeznaczane na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego UEW w dyscyplinach 

podlegających ewaluacji. 

2. Środki, o których mowa w ust.1  mogą być przyznane na pokrycie kosztów indywidualnych zadań  

i projektów badawczych osób zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

i badawczych. 

3. Środki, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1)  mogą być przeznaczane na: 

1) działalność podstawową katedr wydziału; 

2) finansowanie grantów badawczych pracowników wydziału; 

3) finansowanie działalności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej, dla których wydział jest 

właściwy; 

4) inne zadania w obszarze prowadzenia badań. 

4. Zgodnie z Regulaminem - Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu środki zgromadzone w funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników  

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni,  przeznacza się w szczególności na finansowanie: 

1) grantów wewnętrznych na badania naukowe i komercjalizację ich wyników w dyscyplinach 

prowadzonych na Uczelni; 

2) grantów w ramach umów międzyuczelnianych; 

3) badań naukowych prowadzonych w katedrach. 

 

§ 2 

1. Środki na finansowanie działalności podstawowej katedr wydziału stanowią do 30% kwoty subwencji 

przyznanej wydziałowi zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEW w sprawie zasad podziału pomiędzy 
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wydziały środków finansowych pochodzących z subwencji przeznaczonych na prowadzenie 

działalności naukowej oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury 

informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł..  

2. W ramach środków wydziału, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1),  w celu stymulowania działalności 

badawczej na wydziale, może zostać wydzielona rezerwa dziekańska, w kwocie nieprzekraczającej 20% 

kwoty subwencji przyznanej wydziałowi. 

3. Zasady podziału środków finansowych na wydziale na poszczególne kierunki wydatkowania wskazane 

w ust.3 i 4, na wniosek dziekana wydziału opiniuje właściwa rada wydziału. 

 

§ 3 

1. Środki przeznaczane na granty dla pracowników wydziału, o których mowa w § 1 ust.3 pkt.2)  

przyznawane są na podstawie wniosków w procedurze konkursowej ustalonej na wydziale. 

2. Wnioski o finansowanie grantów, o których mowa w ust.1 podlegają ocenie przez komisję wydziałową 

powołaną przez dziekana. 

 

§ 4 

1. Rodzaje wydatków finansowanych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich 

wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego określa załącznik do Zarządzenia. 

2. Wnioski kierowników katedr o finansowanie działalności badawczej wymagają akceptacji dziekana 

wydziału. 

3. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowane ze źródeł wskazanych 

w ust.1 wymagają zgody dziekana wydziału oraz kontrasygnaty Kwestora. 

4. Zakupy materiałów i aparatury powinny być dokonywane w początkowej fazie realizacji projektu 

badawczego. 

§ 5 

1. Nadzór nad wydatkowaniem przyznanych wydziałowi środków finansowych, o których mowa  

w § 1 ust.1 pkt.1 sprawuje dziekan wydziału, zaś w zakresie środków przyznanych katedrze - kierownik 

katedry. 

2. Dziekan wydziału w terminie do 31 stycznia przekazuje do Centrum Obsługi Badań Naukowych 

informacje o przyznanych kwotach środków, na poszczególne kierunki przeznaczenia, o których mowa 

w § 1 ust.3 oraz poszczególnym katedrom na finansowanie działalności podstawowej, o której mowa  

w § 1 ust.3 pkt.1). 

3. Centrum Obsługi Badań Naukowych prowadzi obsługę administracyjną rozliczeń wydatków  

na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz proces raportowania.   

4. Wydatki ewidencjonowane są przez Centrum Obsługi Badań Naukowych w podziale na poszczególne 

dyscypliny naukowe wskazane w rozporządzeniu MNiSW z 22 stycznia 2019 r. w sprawie 

współczynników kosztochłonności (Dz.U. z 2019 r. poz. 202). 
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§ 6 

Dziekan wydziału do końca marca każdego roku składa Rektorowi za rok poprzedni roczne sprawozdanie 

z wykorzystania przez wydział środków, o których mowa w § 1 ust.1. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem § 6, który po raz pierwszy będzie 

obowiązywać do sprawozdań sporządzonych za 2020 r. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie          Rektor 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


