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UCHWAŁA  NR  R.0000.48.2022 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 17 listopada 2022 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 poniższych zmian do Regulaminu „Zasady tworzenia 
i  wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” stanowiącym załącznik do 
Zarządzenia nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 r.: 
 
1. W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Ze środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych nie można finansować nabycia środków 
trwałych, za wyjątkiem nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty 
określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych, 
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od wspomnianej kwoty. 

 
2. § 7 ust. : 

a. wprowadza się ust. 5a o brzmieniu: 
5a. Na wniosek Prorektora właściwego do spraw finansów Rektor może zaakceptować w planie 

rzeczowo-finansowym Uczelni lub w jego prowizorium wskazanie funduszu, o którym mowa  
w ust. 1 jako dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania wydatków na 
utrzymanie i rozwój potencjału badawczego UEW. 

b. w ust. 6 po słowach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się słowa "poza wskazanymi w trybie ust. 
5a", 

c. w ust. 7 dodaje się punkt 4 o brzmieniu: 
4) projektu Otwarta Nauka. 

d. ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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8. Uprawnionymi do składania wniosków o finansowanie ze środków funduszu, o którym mowa 
w ust. 1, w zakresie zadań określonych w ust. 7 pkt. 1 i 3 są dziekani wydziałów, zaś w zakresie 
pozostałych zadań jest Prorektor właściwy do spraw nauki. 

e. wprowadza się ust. 9a o brzmieniu: 
9a. W przypadku wskazania w trybie ust. 5a funduszu, o którym mowa w ust. 1, jako dodatkowego 

lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój 
potencjału badawczego UEW, do tak przeznaczonej kwoty środków funduszu mają 
zastosowanie zasady podziału i wykorzystywania środków pochodzących z subwencji 
przeznaczonych na finansowanie wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 
określone w zarządzeniach Rektora. 

 
3. W § 8: 

a. w ust. 3 w miejsce "20%" wprowadza się "50%", 
b. ust. 7-8 otrzymują brzmienie: 

7. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor Uczelni, 
który na początku roku kalendarzowego w uzgodnieniu z Prorektorem właściwym ds. finansów 
określa maksymalne kwoty do wykorzystania w tym roku na podstawie decyzji: 
1) Prorektora właściwego ds. nauki - na granty uczelniane na badania naukowe dla 

doktorantów; 
2) Prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia na dofinansowanie działalności 

naukowej kół naukowych, o których mowa w ust. 6.   
8. Prorektor, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania na 

granty uczelniane na badania naukowe dla doktorantów na podstawie wyników konkursów  
o granty, zaopiniowanych przez Samorząd Doktorantów.  

c dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu: 
8.a. Prorektor, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania 

kół na podstawie wniosków Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Działalności Naukowej, 
zaopiniowanych przez Samorząd Studencki. 

 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


