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Zarządzenie Nr 25/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia  5 czerwca 2001 r. 

 

w sprawie zmian do „Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  

i  kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. W „Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie 

Wrocławskim” stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 40/97 Rektora Uniwersytetu Wro-

cławskiego z dnia 1 lipca 1997 r. wprowadza się następujące zmiany : 

 

   1/ w Rozdziale II część III pkt 13 ppkt 2 : 

- wyrazy „Dziale Planowania Zatrudnienia i Funduszu Płac” zastępuje się 

                          wyrazami „Dziale Planowania i Analiz Finansowych”, 

- dopisuje się zdanie w brzmieniu : 

 

„ Do umów-zleceń i umów o dzieło zawieranych z pracownikami własnymi i osobami spoza 

Uniwersytetu w ramach działalności naukowo-badawczej finansowanej przez KBN lub inne 

podmioty dołącza się kalkulacje finansowe (wzór Nr 52h, 52i, 52j).” 

 

   2/ w Rozdziale II część III pkt 13 ppkt 3 - wyrazy „Dział Planowania Zatrud-

nienia i Funduszu Płac” zastępuje się wyrazami „Dział Planowania i Analiz 

Finansowych”, 

 

   3/ w Rozdziale II część IV pkt 1 : 

    - w ppkt 2 -  wyrazy „Dziale Nauki” zastępuje się wyrazami „Dziale Ba-

       dań Naukowych”, 

    - ppkt 3 otrzymuje brzmienie : 

 

„3. Podstawą zawarcia umowy, sprawdzonej pod względem formalnym przez Dział Ba-

dań Naukowych, jest zgoda Rektora i Kwestora.”, 

 

    - ppkt 4 otrzymuje brzmienie : 

 

„4. Zatwierdzoną przez  Rektora i podpisaną  przez kierownika jednostki organizacyjnej 

i Kwestora dokumentację, rejestruje Dział Badań Naukowych i przekazuje do Działu Kosz-

tów Kwestury.” 

    

   4/ do Rozdziału III dopisuje się zdania : 

 

„Wzór Nr 52h. Kalkulacja na finansowanie badań własnych.” 

 

„Wzór Nr 52i. Kalkulacja na finansowanie badań naukowych w ramach działalności statu-

towej.” 
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„Wzór Nr 52j. Kosztorys projektu badawczego (grantu wewnętrznego).” 

 

   5/ do wykazu  „Wzory  Formularzy  Dokumentów” wprowadza się nowe wzo-

ry formularzy : 

- wzór formularza Nr 52h stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego za-

rządzenia, 

- wzór formularza Nr 52i stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego za-

rządzenia, 

- wzór formularza Nr 52j stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego za-

rządzenia, 

- wzór formularza Nr 58 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarzą-

dzenia. 

    

 § 2. Traci moc pismo okólne  Nr 5/90 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

1 marca 1990 r. w sprawie kalkulowania i rozliczania prac naukowych realizowanych w try- 

bie umownym. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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