
ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 lipca 2017 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnioskowania, podziału  

i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami),  

w związku z ustawą dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W Zasadach wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność 

statutową w Uniwersytecie Wrocławskim (zwanych dalej Zasadami) będących 

Załącznikiem do zarządzenia Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

9 maja 2014 r. wprowadza się zmiany: 

1/ w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uruchomienie finansowania zadań w ramach dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego nastąpi po złożeniu kalkulacji na 

finansowanie zadań badawczych, będących odrębnymi projektami, 

której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad. 

Kalkulację w wersji elektronicznej należy złożyć w Dziale Kosztów,  

a następnie wersję papierową w Dziale Badań Naukowych.”; 

2/ Załącznik Nr 1 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego 

zarządzenia; 

3/ uchyla się Załącznik Nr 2 do Zasad.  

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauki. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 



 
………………………………………… 

 

    
pieczęć firmowa jednostki 

 

Kalkulacja na finansowanie zadań badawczych, będących odrębnymi projektami, finansowanymi w ramach działalności statutowej - dotacja na 
utrzymanie potencjału badawczego ……. (kwota w zł) w roku ……  

 
Wydział/Instytut/Katedra 

 

Lp Nr projektu Nazwa projektu 
Kierownik 
projektu 

badawczego 

Przeznaczenie Planowane koszty realizacji projektów 

Koszty Pozycje kalkulacyjne Koszt ogółem 

w tym 

z dotacji  
w roku … 

z rezerwy 
Dziekana  
w roku … 

1 0401/…./.. 

    

I  Inne koszty 
bezpośrednie 

w tym: 
      

  1. Działania niezbędne do rozwoju specjalności 
naukowych lub kierunków badawczych oraz 
rozwoju kadry naukowej, w tym badania 
naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie 
finansowym jednostek naukowych       

  2. Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym 
bibliotek i archiwów       

  3. Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej 
 i inżynieryjno-technicznej       

  5. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, 
niezbędna do realizacji zadań, o których mowa  
w pkt 1       

  6. Upowszechnianie nauki       
  7. Działania związane z komercjalizacją wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych       
  8. Zadania związane z zapewnieniem warunków 

udziału niepełnosprawnych naukowców 
 i uczestników studiów doktoranckich w realizacji 
badań naukowych i prac rozwojowych       

II Aparatura 4. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-
badawczej, związanej z realizacją zadań,  
o których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej 
infrastruktury badawczej       

III Koszty 
pośrednie Koszty pośrednie (45% od pozycji I)        

Koszty ogółem         

 
 .......................................... ..............................................                         ……………………………….. ..…………………. ………………………………. 

 

 
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DYREKTOR INSTYTUTU/           DZIEKAN WYDZIAŁU                                            KWESTOR REKTOR 

 

  
KIEROWNIK KATEDRY 

     

Załącznik do zarządzenia Nr 85/2017 
z dnia 10 lipca 2017 r. 
 

Załącznik Nr 1 do Zasad 


