
Komunikat nr 7/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w sprawie ogłoszenia uchwały komisji oceniającej wnioski o finansowanie projektów 
badawczych złożone w pierwszym konkursie o finansowanie grantów badawczych 

pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych wydziału oraz doktorantów Szkoły 
Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse 

 
1. Komisja uznaje, że wszystkie wnioski o finansowanie projektów badawczych złożone w 

pierwszym konkursie o finansowanie grantów badawczych pracowników badawczo-
dydaktycznych i badawczych wydziału oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących 
badania w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskały ocenę punktową min. 25 punktów, która 
kwalifikuje je do finansowania; 

2. Komisja zdecydowała o niezakwalifikowaniu jednego z wniosków o grant dr Dariusza 
Porębskiego. Było to spowodowane względami formalnymi. Wnioskodawca występuje jako 
kierownik w dwóch projektach. Na takie rozwiązanie nie pozwalają zasady szczegółowe, 
określone w komunikacie 1/2020 Dziekana WEiF. Zgodnie z załącznikiem 2 litera B, punkt 7 
„Pracownik lub doktorant Szkoły Doktorskiej UEW może być zaangażowany w realizację kilku 
projektów zakwalifikowanych do finansowania, jeśli nie jest kierownikiem więcej niż jednego 
z nich”. Komisja sugeruje, aby dr Dariusz Porębski zdecydował, który z projektów będzie 
realizować. 

3. Komisja uznaje, że wnioskujący mogą otrzymać finansowanie w wysokości, o jaką 
wnioskowano w projektach, z uwzględnieniem rekomendacji zgłoszonych w punkcie 4 i 5. 

4. Komisja rekomenduje wnioskującym (kierownikom projektów):  
a) Zrezygnowanie z wyjazdów konferencyjnych, które zostały zaplanowane bez 

wystąpienia na konferencji. W ramach przewidzianego budżetu rekomenduje się 
zaplanowanie innych zadań badawczych, w tym aktywnego uczestnictwa w 
konferencji, również innej niż wskazana we wniosku; 

b) Przygotowanie – w miarę możliwości – dwóch wystąpień w sytuacji wyjazdu dwóch 
pracowników na jedną konferencję; 

c) Zapewnienie finansowania zaplanowanych działań z innych źródeł (w szczególności z 
programu Interekon), jeśli jest to możliwe. W takiej sytuacji zaplanowane środki 
można przeznaczyć – za zgodą Dziekana – na inny cel, związany z realizacją badań 
opisanych we wniosku; 

d) Planowanie efektów projektów w taki sposób, aby każdy indywidualny udział w 
artykule był deklarowany wyłącznie w jednym projekcie jako jego efekt. Oznacza to, 
że jedna publikacja (udział w publikacji) lub wniosek grantowy może być przez 
pracownika wykazany jako efekt wyłącznie w rozliczeniu jednego wniosku. 

5. Komisja rekomenduje Dziekanowi: 
a) Odmowę finansowania wyjazdów konferencyjnych bez wystąpienia, na konferencji 
b) Weryfikację wniosków o płatność z punktu widzenia możliwości ich finansowania z 

innych źródeł, w szczególności z programu Interekon, 
c) Wprowadzenie w kolejnych konkursach minimalnego progu punktowego, 

koniecznego do uzyskania w ramach kryterium I. 
 
Za zgodność  

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów 

Prof. dr hab. Andrzej Graczyk 


