
ZARZĄDZENIE Nr 162/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim funduszu 

 na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników oraz zasad jego 

przeznaczania 

   

 

Na podstawie art.  409 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) 

oraz § 161 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim fundusz na rzecz badań naukowych  

i komercjalizacji ich wyników, zwany dalej funduszem. 

 

§ 2. 1. Fundusz na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników  

w Uniwersytecie Wrocławskim tworzy się: 

1) ze środków przeznaczonych na realizację celów programu Inicjatywa 

Doskonałości-Uczelnia Badawcza; 

2) ze środków pieniężnych w wysokości odpisów w ciężar kosztów podstawowej 

działalności operacyjnej; 

3) z wpłat osób fizycznych i osób prawnych. 

2. Środki przeznaczone na realizację celów programu Inicjatywa Doskonałości-

Uczelnia Badawcza to środki otrzymywane corocznie jako subwencja z przeznaczeniem na 

prowadzenie programu, a w przypadku ich niewykorzystania w danym roku – przechodzące 

na rok kolejny bez zmiany przeznaczenia. 

3. Odpis w ciężar kosztów działalności nie może być większy niż kwota stanowiąca 

różnicę pomiędzy kwotą subwencji przeznaczoną na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu za dany rok,  

a rzeczywistymi kosztami działań związanych z utrzymaniem i rozwojem potencjału 

badawczego w tym roku budżetowym wynikającymi z ksiąg rachunkowych Uniwersytetu. 

4. Odpis w ciężar kosztów działalności nie może spowodować wystąpienia straty 

netto w danym roku budżetowym. 

5. Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w § 1 ustala Rektor na wniosek 

Prorektora do spraw badań naukowych po otrzymaniu informacji od Głównego  Księgowego 

o kwocie, o której mowa w ust. 3. 

 

§ 3.1. Środki zgromadzone w funduszu przeznacza się w szczególności na 

finansowanie: 

1) grantów wewnętrznych na badania naukowe i komercjalizację ich wyników 

w dyscyplinach prowadzonych w Uniwersytecie; 

2) grantów w ramach umów międzyuczelnianych; 

3) badań naukowych prowadzonych w jednostkach Uniwersytetu 

Wrocławskiego i komercjalizację ich wyników w dyscyplinach prowadzonych 

w Uniwersytecie; 

4) zakup aparatury naukowo-badawczej; 

5) realizację programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza. 

2. Środkami zgromadzonymi w funduszu dysponuje Rektor.  

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu przechodzą na rok 

następny. 

 

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1, w zarządzeniu  

Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad 

gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 11: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 



 

„1.Uczelnia posiada lub tworzy następujące fundusze: 

1/ fundusz zasadniczy, 

2/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

3/ fundusz stypendialny, 

4/ fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, 

5/ własny fundusz na stypendia, 

6/ fundusz na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.”, 

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zasady funkcjonowania funduszu na rzecz badań naukowych  

i komercjalizacji ich wyników określa odrębne zarządzenie Rektora.”; 

 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, funduszu stypendialnego, funduszu 

wsparcia osób niepełnosprawnych, własnego funduszu na stypendia oraz 

funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników 

przechodzą na rok następny.”. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

REKTOR 

 

 


