
Instrukcja wypełniania karty opisu wpływu 

Informacje podstawowe o Kartach opisu wpływu wyników badań naukowych 
realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 
Podstawa prawna i potrzeba dokumentowania wpływu wyników badań na rozwój 
społeczeństwa i gospodarki 
Karty opisu wpływu sporządza się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. 
Zgodnie z art. 267 oraz art. 268 ust. 1 pkt. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym jakość 
prowadzonych przez pracowników badań naukowych podlega raz na cztery lata ocenie pod 
kątem wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 
Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania ewaluacji określa Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U.z 28 
lutego 2019r., poz. 392). Zgodnie z Rozporządzeniem (art. 23) ocenę wpływu działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie tzw. 
opisów wpływu zawierających udowodniony, w szczególności w formie artykułów 
naukowych, monografii naukowych, raportów i cytowań w innych dokumentach lub 
publikacjach, związek między wynikami badań naukowych a gospodarką, ochroną zdrowia, 
kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwem i obronnością państwa 
lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Niniejsze karty 
opisu stanowią formę udokumentowania uwidocznionego wpływu wyników badań na rozwój 
społeczeństwa i gospodarki. Karty opisu posłużą do przygotowania przez władze dziekańskie 
opisów wpływu na potrzeby ewaluacji. 
Czym jest wykorzystanie w praktyce wyników badań naukowych? 
To zastosowanie w sferze gospodarczej czy społecznej (także typu „pro publico bono”) 
wyników badań naukowych prowadzonych w UEW, których wpływ został ujawniony w 
okresie objętym ewaluacją. Same badania jednak mogły być przeprowadzane i zakończone w 
latach 1997 – 2020.  Dotyczy wykorzystania wyników badań, które należy scharakteryzować 
jako: oryginalne, powodujące twórczą zmianę w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z 
wyników, wymierne korzyści, w tym także zmniejszenie strat, wielokrotnie stosowane przez 
różne podmioty lub stosowane przez określony okres przez podmiot wielokrotnie 
wykorzystujący wyniki badań. Najbardziej wartościowe dla ewaluacji są wyniki mające wpływ 
globalny, a najmniej te o zasięgu lokalnym. 
Czy wyniki moich badań mogą być/są wykorzystane w praktyce? 
W karcie opisu wpływu wyników badań naukowych można przedstawić wyniki badań 
naukowych rozumianych bardzo szeroko, np. jako oryginalne metody, procedury, algorytmy, 
rekomendacje, technologie, ankiety, scenariusze, rozwiązania, modele, ekspertyzy, strategie, 
plany, itp., które zostały opracowane w UEW i wykorzystane w podmiotach zewnętrznych, np. 
przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, itd. 
Wykorzystanie wyników także należy rozumieć bardzo szeroko, np.: miały miejsce w trakcie 
jednorazowej czy stałej współpracy z podmiotami, zostały skomercjalizowane lub zwyczajnie 
nieodpłatnie udostępnione, zaprezentowane podczas szkoleń organizowanych przez jednostki 
pozauczelniane, konferencji z udziałem przedstawicieli biznesu, w formie publikacji na 
stronach internetowych w portalach branżowych, publikacji popularnonaukowych, itp.  
Konieczny warunek dokumentowania korzystnych efektów wykorzystania w praktyce 
wyników badań naukowych 
Bezwzględnie wymagane jest udokumentowanie efektów wykorzystania w praktyce wyników 
badań naukowych. Może to nastąpić w drodze potwierdzenia przez podmiot/organ/organizację, 
który wykorzystał wyniki i potwierdza wystąpienie ich korzystnych efektów. W ogólnym 



przypadku jest to podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (dobrze widziana, 
jednak nie jest konieczna pieczęć podmiotu). Możliwe jest także pozyskanie poświadczonego 
opisu wpływu (pkt. 5 karty) przez e-mail lub w formie listu referencyjnego. Możliwe jest także 
przedłożenie innych dowodów (pkt 6 karty) np. wywiadów, artykułów prasowych, raportów, 
publikacji innych niż naukowe, itp. w których osoby trzecie przywołują wyniki badań oraz 
ujawniają efekty tych wyników, tj. ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Sprawozdanie i obieg karty opisu wpływu wyników badań naukowych 
 Projekt karty opisu w języku polskim w formacie doc/docx przed podpisaniem i zbieraniem 

dokumentów należy przesłać na adres Biura Wydziału celem uzgodnienia treści karty. Za 
ocenę projektu karty opisu pod kątem formalnym i merytorycznym odpowiedzialny jest 
Dziekan. 

 Oryginał karty opisu w języku polskim i angielskim wraz z oryginałami dokumentów 
załącznikowych należy dostarczyć do Biura Wydziału.  

 Oryginał podpisanej karty opisu przechowywany jest w Biurze Wydziału. Skan karty 
zostaje przekazany do Biblioteki i umieszczony w Repozytorium WIR. 

 


