
 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław    www.ue.wroc.pl 
tel:. +48 71 36 80 100, fax: +48 71 36 72 778 
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl 

R-B-SOP.021.1.10.2021 

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 września 2021 r. 

 

w sprawie zasad finansowania wydatków  

na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego  

 

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

 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Wydatki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

podlegają finansowaniu przez UEW, jeśli: 

1) związane są bezpośrednio z realizowanymi badaniami naukowymi prowadzonymi na wydziałach,  

w szczególności mającymi na celu osiągnięcie efektów badawczych uwzględnianych w ewaluacji jakości 

działalności naukowej UEW; 

2) dotyczą kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej. 

2. Wydatki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego UEW finansowane są z następujących źródeł: 

1) środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

– wyłącznie w zakresie wydatków stanowiących koszty UEW; 

2) budżetu zadaniowego na zakupy inwestycyjne na cele związane z badaniami naukowymi – wyłącznie  

w zakresie wydatków przeznaczonych na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz 

infrastruktury informatycznej; 

3) funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

3. Kwoty środków finansowych, o których mowa w ust.2 pkt. 1-2) określane są corocznie w Planie Rzeczowo-

Finansowym. Zasady ich podziału pomiędzy wydziały ustala zarządzenie Rektora wydane na podstawie § 107 

ust.5 Statutu UEW. 

 

Środki pochodzące z subwencji  

przeznaczone na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

§ 2 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust.2 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 badań naukowych. 

2. Rodzaje wydatków finansowanych z subwencji, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego określa załącznik do Zarządzenia. 

3. Środkami pochodzącymi z subwencji przeznaczonymi na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

dysponuje dziekan wydziału. 
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§ 3 

1. Wydatki , o których mowa w § 1 ust.2 pkt.1) mogą być ponoszone  w roku, dla którego ustalono źródło 

finansowania w planie rzeczowo-finansowym   

2. Do końca grudnia roku, na który środki zostały przyznane dopuszcza się, w przypadku posiadania dostępnych 

środków, dokonywanie płatności i przeksięgowań z tytułu zamówień, które zostaną zrealizowane w kolejnym 

roku kalendarzowym (np. opłaty konferencyjne). 

3. Możliwość dokonania takich płatności potwierdza COBN do kwoty nie przekraczającej dostępnych środków, 

dokonując ich rezerwacji w wysokości kwoty płatności/ przeksięgowania. 

 

§ 4 

1. Środki na finansowanie działalności podstawowej katedr wydziału nie przekraczają 30% kwoty subwencji 

przyznanej wydziałowi zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEW, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 1).  

2. W celu stymulowania działalności naukowo-badawczej na wydziale, w szczególności mającej na celu 

osiągnięcie efektów badawczych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej UEW może zostać 

wydzielona rezerwa dziekańska, nieprzekraczająca 20% kwoty subwencji przyznanej wydziałowi, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1). 

 

§ 5 

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

 

Środki na zakupy inwestycyjne na cele związane z badaniami naukowymi 

§ 6 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust.2 pkt.2) mogą być przeznaczane na: 

1) zakup licencji lub jej przedłużenie na specjalistyczne oprogramowanie, którego Uczelnia nie jest 

posiadaczem jako użytkownik instytucjonalny np. statystyczne, analityczne;  

2) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości 

nieprzekraczającej 500 000 zł, w tym komputerów – jeżeli zakup jest konieczny do realizacji zadania 

badawczego i służy np. obsłudze, gromadzeniu i przetwarzaniu danych w związku z realizowanym 

badaniami naukowymi. 

2. Środkami przyznanymi na zakupy inwestycyjne na cele związane z badaniami naukowymi dysponuje dziekan 

wydziału. 

 

Wydatki z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników  

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni 

§ 7 

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

we Wrocławiu, środki, o których mowa w § 1 ust.2 pkt.3)   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; 
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3) badań naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze. 

2. Wydatki dokonane zgodnie z § 3 w danym roku kalendarzowym a dotyczące kolejnego roku kalendarzowego 

obciążają fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

Obciążenie funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni 

następuje w miesiącu realizacji zamówienia, na podstawie właściwego dowodu księgowego. 

3. Z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni mogą 

być finansowane uzasadnione wydatki, które nie mogą zostać sfinansowane ze środków przyznanych 

wydziałowi w trybie § 1 ust.3. mające na celu wzmocnienie wpływu wyników badań w szczególności  

na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko oraz komercjalizację i wdrożenia.  

4. Środkami przyznanymi przez Rektora z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników  

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni na cele związane z działalnością naukowo-badawczą dysponuje 

dziekan wydziału. 

 

Tryb dysponowania środkami przeznaczonymi  

na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 

§ 8 

1. Rada Wydziału w terminie do 30 listopada opiniuje zasady i podział środków przyznanych wydziałowi na rok 

następny:  

1) pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej  

w podziale na kierunki wydatkowania określone w § 2 ust.1, 

2) na zakupy inwestycyjne na cele związane z badaniami naukowymi. 

2. Wniosek dziekana wydziału zawierający uzasadnione potrzeby wydziału o sfinansowanie wydatku na potrzeby 

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

na Uczelni po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału kierowany jest do zaopiniowania przez Radę Naukową 

Uczelni.   

3. Wnioski kierowników katedr o finansowanie działalności badawczej wymagają akceptacji dziekana wydziału. 

4. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowane ze źródeł wskazanych w § 1 

ust.2 pkt.2 i 3) wymagają kontrasygnaty Kwestora. 

 

§ 9 

1. Dziekan wydziału w terminie do 15 grudnia przekazuje do Centrum Obsługi Badań Naukowych informacje  

o podziale środków na poszczególne kierunki przeznaczenia, o których mowa w § 2 ust.1, w tym katedrom na 

finansowanie działalności podstawowej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt.1). 

2. Centrum Obsługi Badań Naukowych prowadzi obsługę administracyjną rozliczeń wydatków na utrzymanie  

i rozwój potencjału badawczego z właściwych źródeł określonych w § 1 ust.2 zapewniając prawidłowe 

rozliczanie środków oraz proces raportowania.   

3. 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). 

 

§ 10 

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.2. 
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§ 11 

Tracą moc: 

1) 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, 

2) Pismo Okólne nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.  

w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach 

prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących z subwencji w roku 

ich płatności, 

3) Pismo Okólne nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 6/2019 w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych 

i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać 

środków pochodzących z subwencji w roku ich płatności. 

 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyłączeniem przepisów § 1 ust.3, § 8 ust.1 i § 9 ust.1, 

które wchodzą w życie z dniem podpisania i mają zastosowanie do prac nad planem rzeczowo-finansowym na 2022 

rok. 

 

                             Rektor 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


