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R-CLO-DOP.021.1.177.2022 

 

ZARZĄDZENIE NR 177/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

 

w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych przeznaczonych na 

prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz na wydziałowe budżety zadaniowe na 

zakupy inwestycyjne związane z tą działalnością  

 

Na podstawie § 107 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w 

związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 

r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustala się, co następuje. 

 

§ 1 

 

Wydziałom na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawane są środki: 

1) z subwencji i/lub z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w 

dyscyplinach prowadzonych na Uczelni jako dodatkowego lub zamiennego dla 

subwencji źródła finansowania – na finansowanie wydatków na działalność naukowo-

badawczą obciążających koszty UEW (w przypadku subwencji) lub ten fundusz; 

2) w ramach budżetów zadaniowych inwestycyjnych – na finansowanie wydatków na 

cele związane z działalnością naukowo-badawczą, przeznaczonych na zakup lub 

wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej. 

 

§ 2 

 

1. Wysokość środków przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą na wydziałach 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o których mowa w § 1, odrębnie dla: 

1) części pochodzącej z subwencji, o której mowa w § 1 pkt. 1; 

2) części pochodzącej z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w 

dyscyplinach prowadzonych na Uczelni jako dodatkowego lub zamiennego dla 

subwencji źródła finansowania; 

3) budżetów zadaniowych na cele inwestycyjne, o których mowa w § 1 pkt. 2; 

ustalana jest na dany rok budżetowy zgodnie z pismem okólnym Prorektora ds. 

Finansów i Rozwoju w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej 

wydawanym na podstawie Zarządzenia nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  
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2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 przeznaczone są na rozwój działalności 

naukowo-badawczej wszystkich nauczycieli akademickich wydziału.  

 

 

§ 3 

 

1. Ustalone kwoty, o których mowa w § 2 ust. 1 podlegają podziałowi na wydziały. 

2. W celu wyliczenia kwot przypadających na wydziały w następnym roku kalendarzowym 

ustala się dla każdego wydziału liczbę, w przeliczeniu na etaty, wszystkich zatrudnionych 

nauczycieli akademickich według stanu na dzień 1 października bieżącego roku 

kalendarzowego. 

 

§ 4 

 

1. Dla wyliczenia wysokości środków dla poszczególnych wydziałów w części 

pochodzącej z subwencji oraz w części pochodzącej z funduszu badań naukowych i 

komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni jako 

dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania, ustala się 

współczynniki przeliczeniowe prowadzenia działalności naukowej dla poszczególnych 

wydziałów, w wysokości: 

1) dla Wydziału Ekonomii i Finansów - 1,0; 

2) dla Wydziału Inżynierii Produkcji - 3,0; 

3) dla Wydziału Zarządzania - 1,0. 

2. Kwota subwencji przypadająca na wydział jest obliczana jako  iloczyn kwoty podlegającej 

podziałowi na wydziały o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, oraz ilorazu iloczynu liczby 

wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale oraz współczynnika 

przeliczeniowego ustalonego dla wydziału do sumy iloczynów liczby wszystkich 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych wydziałach oraz 

współczynników przeliczeniowych ustalonych dla tych wydziałów. 

3. Do obliczenia kwoty środków przypadających na wydział w części pochodzącej z 

funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych 

na Uczelni jako dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania stosuje 

się zasadę wskazaną w ust. 2. 

4. Kwoty środków wyliczone w sposób określony w ust. 2 i 3 podlegają zaokrągleniu do 

pełnych tysięcy złotych. 

 

§ 5 

 

1. Dla wyliczenia wysokości środków dla poszczególnych wydziałów w części 

przeznaczonej na budżety zadaniowe inwestycyjne ustala się współczynniki 

przeliczeniowe prowadzenia działalności naukowej dla poszczególnych wydziałów, w 
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wysokości: 

1) dla Wydziału Ekonomii i Finansów - 1,0; 

2) dla Wydziału Inżynierii Produkcji - 5,0; 

3) dla Wydziału Zarządzania - 1,0. 

2. Kwota budżetu zadaniowego inwestycyjnego przypadająca na wydział jest obliczana jako 

iloczyn kwoty podlegającej podziałowi na wydziały o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, oraz 

ilorazu iloczynu liczby wszystkich zatrudnionych na wydziale oraz współczynnika 

przeliczeniowego ustalonego dla wydziału do sumy iloczynów liczby wszystkich 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych wydziałach oraz 

współczynników przeliczeniowych ustalonych dla tych wydziałów. 

3. Kwoty budżetów zadaniowych wyliczone w sposób określony w ust. 2 podlegają 

zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. 

 

 

§ 6 

 

Traci moc Zarządzenie nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 

dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy 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. 

 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do podziału środków 

pomiędzy wydziały od roku 2023. 

 

 

Rektor 
 
 

       prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


