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UCHWAŁA  NR  R.0000.54.2021 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 16 września 2021 r. 
 

w sprawie 
 
 

wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

 
Na podstawie § 110 ust.3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala się,  
co następuje. 
 

§ 1 
 

Senat pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian do Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania 
funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” wprowadzonym Zarządzeniem nr 132/2019 
Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r., w brzmieniu jak niżej: 

1) W § 1 ust.2 pkt.2 po słowach „10 czerwca 2019 r.” dodaje się „z późniejszymi zmianami”. 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

 
§ 5 

 
1. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,  

o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 
365 pkt. 6 Ustawy. 

2. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zwiększa się w formie dotacji podmiotowej z budżetu 
państwa, zgodnie z art. 371 ust. 2 Ustawy. 

3. Środki zgromadzone w funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych przeznacza się na realizację 
zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału  
w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej, kształceniu na studiach lub w Szkole 
Doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej. 

4. Ze środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych nie można finansować nabycia środków 
trwałych. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 
pozostają w funduszu na rok następny. 

6. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor na wniosek 
Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.  

 
3) § 7 otrzymuje brzmienie: 
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§ 7 

 
1. Na podstawie art. 409 ust 2 pkt. 2 Ustawy oraz § 110 ust. 2 pkt. 2 Statutu, Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu może tworzyć fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników  
w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni.  

2. Fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni 
zwiększa się przez: 
1) odpisy w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 
2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Odpis w ciężar kosztów działalności w roku kalendarzowym nie może być większy niż dwukrotność 
kwoty dokonanych w tym roku obciążeń funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników 
w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, wynikających z ksiąg rachunkowych Uczelni. 

4. Odpisu na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych 
na Uczelni dokonuje się przed dokonaniem odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki  
w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów przy łącznym 
spełnieniu warunków, że: 
1) nie spowoduje to wystąpienia straty netto w tym roku obrotowym oraz 
2) możliwe będzie dokonanie zaplanowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki  

w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów zgodnie 
z zasadami określonymi w § 6 ust. 3. 

5. Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, ustala Rektor na 
wniosek Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju. 

6. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor na wniosek 
Prorektora właściwego ds. nauki, biorąc pod uwagę opinię Rady Naukowej Uczelni. Środki te można 
przeznaczyć wyłącznie na prowadzenie badań naukowych i komercjalizację ich wyników  
w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

7. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się w szczególności 
na finansowanie: 
1) grantów uczelnianych na badania naukowe i komercjalizację ich wyników w dyscyplinach 

prowadzonych na Uczelni, 
2) grantów badawczych w ramach umów międzyuczelnianych, 
3) badań naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze. 

8. Uprawnionymi do składania wniosków o finansowanie ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 
1, są dziekani wydziałów. 

9. Dofinansowanie jednostkowego zadania/ zespołu badawczego ze środków funduszu, o którym 
mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty 300 tys. zł. 

10. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu badań naukowych i komercjalizacji 
ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni pozostają w funduszu na rok następny. 
 
4) W § 8 ust.6-8 otrzymują brzmienie: 
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6. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na granty uczelniane na 
badania naukowe dla doktorantów oraz na dofinansowanie działalności naukowej kół naukowych 
zrzeszających studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

7. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor Uczelni,  
w szczególności biorąc pod uwagę wniosek prorektora właściwego ds. nauki lub innych podmiotów, 
zaopiniowany przez Radę Naukową Uczelni, z uwzględnieniem ust. 8. 

8. Wnioski dotyczące dofinansowania działalności kół naukowych wymagają dodatkowej opinii  
Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych oraz Samorządu Studenckiego, a wnioski  
o wypłatę grantów  uczelnianych na badania naukowe dla doktorantów - dodatkowej opinii 
Samorządu Doktorantów.  

 
§ 2 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

 

Rektor 

  

  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


