
 

 

 

 

 

 

        

 

ZBiC.302.1.2022 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2022 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 25 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: Zasad określających kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków 

na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo- 

badawczą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie  

 

 

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.478), § 16 ust. 5 Statutu Uczelni, zgodnie z Uchwałą Senatu 

nr 8.20.12.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie optymalizacji zasad finansowania 

obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2022 roku oraz Uchwałą Senatu  

nr 6.20.12.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia narzutu kosztów 

pośrednich określonych wskaźnikiem procentowym na rok 2022 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wprowadzam Zasady określające kryteria i tryb przyznawania 

oraz rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-

badawczą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

(dalej: Zasady) stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.12.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: 

wprowadzenia Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków  

na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

R e k t o r 

         Prof. dr hab. Piotr Borek 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr R.Z.0211.23.2022 

 

Zasady określające kryteria i tryb przyznawania  

oraz rozliczania środków na dofinansowanie  

wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą 

 w Uniwersytecie Pedagogicznym  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

§ 1 

Zasady określają kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na dofinansowanie 

wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą. Ustala się cztery pule środków 

objęte procedurą wnioskowania: 

1. Pula Inwestycyjna Rektora – to środki wyodrębnione z subwencji badawczej  

na realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej przeznaczone na zakup lub 

wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej  

o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 500 000 zł w danym roku budżetowym.  

O przeznaczeniu środków decyduje Rektor. 

2. Pula FB IDUB – to środki pochodzące ze zwiększenia subwencji przeznaczone  

na realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Zasady 

wydatkowania środków na realizację priorytetowych obszarów badawczych określa 

odrębny Regulamin wprowadzony zarządzeniem Rektora nr R.Z.0211.20.2022. 

3. Pula Prorektora ds. Nauki – to środki pochodzące z subwencji badawczej 

przeznaczone w szczególności na finansowanie kosztów związanych z publikacją 

punktowanych czasopism naukowych ujętych na liście ministerialnej, zakupem 

dostępów do elektronicznych baz danych Biblioteki Głównej oraz Bibliotek systemu 

biblioteczno-informacyjnego, użytkowaniem Internetu na potrzeby prowadzonych 

badań naukowych oraz komercjalizacją wyników działalności naukowej i know-how 

związanego z tymi wynikami. Ze środków funduszu mogą być również dofinansowane 

uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej  

w ramach dyscyplin. 

4. Pula Kierownika projektu badawczego – to środki pochodzące z kosztów pośrednich 

projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy o jego finansowanie, których zgodnie z umową lub warunkami projektu nie 

można zaliczyć do kosztów bezpośrednich. Prorektor ds. Nauki uzgadnia  

z kierownikiem projektu zagospodarowanie określonej procentowo wartości kosztów 

pośrednich nie mniejszej niż minimalna wartość przyjęta dla danego rodzaju projektu 

badawczego finansowanego przez instytucję zewnętrzną. W 2022 roku 20% wartości 

kosztów pośrednich w projekcie pozostaje w dyspozycji dyrektora jednostki, która 

otrzymała projekt. W latach kolejnych – zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu  

w tej sprawie. 

§ 2 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania wydatków na działalność 

naukowo-badawczą jest złożenie wniosku na właściwym formularzu: 

1) Wnioski dotyczące inwestycji w obszarze działalności badawczej, o których mowa 

w § 1 ust. 1 należy składać na DRUKU–DNWZ.R stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszych Zasad. 



2) Wnioski o dofinansowanie wydatków z Puli Prorektora, o których mowa w § 1 ust. 

3 należy składać na DRUKU–DNWZ.RN stanowiącym załącznik nr 2  

do niniejszych zasad. 

3) Wnioski o zagospodarowanie określonej procentowo wartości kosztów pośrednich 

pozostających w dyspozycji kierownika projektu, dyrektora jednostki realizującej 

projekt oraz Uczelni, o których mowa w § 1 ust. 4 należy składać na DRUKU–

DNWZ.K stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. 

2. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1), 2) oraz 3) składa się w postaci papierowej. 

Rejestracja wniosków realizowana jest za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy  

z Zagranicą, który pełni rolę jednostki koordynującej proces. Wnioski 

niezarejestrowane nie będą rozpatrywane. Docelowo obsługa wniosków realizowana 

będzie w aplikacji „Działalność naukowa” za pośrednictwem portalu procesów 

elektronicznych Uniwersytetu Pedagogicznego, o czym pracownicy zostaną 

poinformowani komunikatem Prorektora ds. Nauki.  

3. Wnioski dotyczące finansowania z Puli FB IDUB, o której mowa w § 1 ust. 2, 

obsługiwane będą w aplikacji „IDUB”. 

 

§ 3 

1. Wnioski związane z realizacją inwestycji w obszarze działalności badawczej rozpatruje 

Rektor biorąc pod uwagę zasadność wykorzystania aparatury oraz infrastruktury 

przewidzianej do sfinansowania oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania 

wcześniej przyznanych środków. Dolna granica wydatków objęta wnioskiem wynosi 

20 000 zł. 

2. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) rozpatruje Prorektor ds. Nauki. Przy 

przyznawaniu dofinansowania uwzględnia się zasadność wniosku oraz prawidłowość 

wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków.  

3. W przypadku kierowników projektów badawczych, którzy na podstawie umowy  

o realizację i finansowanie projektu z instytucją finansującą ubiegają się  

o zagospodarowanie określonej procentowo wartości kosztów pośrednich projektu, 

decyzja dotyczy sposobu przeznaczenia środków oraz proporcji wykorzystania kosztów 

pośrednich projektu pomiędzy budżet Uczelni, kierownika projektu oraz dyrektora 

jednostki realizującej projekt. Ustalenia w zakresie podziału obowiązują przez cały 

okres trwania projektu. 

4.   Sekretariat Rektora oraz Prorektora ds. Nauki przekazuje rozpatrzone wnioski, o których 

mowa w § 2 ust. 2 do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, który zatrzymuje oryginał 

dokumentu, a skany wniosków przesyła niezwłocznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do wnioskodawcy oraz Wydawnictwa Naukowego, jeśli decyzja dotyczy 

publikacji.  

 

     § 4 

Koszty pośrednie na działalność badawczą naliczane są przez Dział Finansowo-

Księgowy na podstawie zaksięgowanych dokumentów zamkniętego miesiąca stosownie 

do postanowień Uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia kosztów pośrednich 

wyrażonych wskaźnikiem procentowym w danym roku budżetowym.  

 

§ 5 

1. Rozliczenie Puli Inwestycyjnej Rektora, programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” oraz Puli Prorektora prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  

w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym. 



2. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą sporządza okresowe raporty z wykorzystania 

środków i przedkłada je dysponentom środków oraz Kwestorowi nie rzadziej niż raz  

na kwartał. 

3. W terminie wyznaczonym przez Kwestora Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

określa zapotrzebowanie na budżet Prorektora przy uwzględnieniu zapisów § 7 ust.1  

i 2. 

§ 6 

1. Osoby, które otrzymają dofinansowanie są zobowiązane do wykorzystania środków 

zgodnie z przeznaczeniem, w sposób oszczędny i gospodarny oraz do dokonania 

rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami. 

2. W celu potwierdzenia zgodności poniesionego wydatku (w przypadku umów cywilno-

prawnych przewidywanego wydatku) z kwotą otrzymanego dofinansowania, 

wnioskodawcy przedkładają umowy cywilno-prawne oraz wszelkie inne dowody 

dokumentujące poniesione wydatki w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w tym 

faktury w aplikacji „Rejestr faktur” za pośrednictwem portalu procesów 

elektronicznych Uniwersytetu Pedagogicznego. Opis każdego dowodu 

dokumentującego poniesiony wydatek powinien zawierać dodatkowo wskazanie 

pełnego numeru zatwierdzonego wniosku oraz źródła jego finansowania stosownie  

do poniższego wzoru: 
 

1) Płatne z Puli Inwestycyjnej Rektora – wniosek Nr DNWZ.302.nr wg rejestru. 

rok.R, 

2) Płatne z Puli Prorektora – wniosek Nr DNWZ.302.nr wg rejestru. rok. RN, 

3) Płatne z kosztów pośrednich projektu – Nr DNWZ.302.nr wg rejestru. rok. K. 

 

Procedura ta nie dotyczy dyrektorów jednostek realizujących projekt w części, o której 

mowa w § 1 ust.4 niniejszych zasad. W opisie merytorycznym wydatku należy wskazać 

rodzaj działalności na rzecz której został poniesiony wydatek. 

Potwierdzone właściwie dowody księgowe podlegają dalszej procedurze realizacji 

płatności w Dziale Finansowo-Księgowym. 

 

§ 7  

1. Wydawnictwo Naukowe sporządza plan ilości wydawanych periodyków naukowych 

(których redakcje powołano w instytutach po dniu 1 października 2019 roku) na dany 

rok budżetowy w oparciu o ilości przewidziane do realizacji w roku, którego dotyczy 

budżet, głównie na podstawie informacji pozyskanych od autorów publikacji oraz 

porównawczo na podstawie danych z roku ubiegłego i określa szacunkowe koszty ich 

wydania. Sporządzony plan przedkłada na początku roku budżetowego do wiadomości 

Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora.  

2. Wniosek o dofinansowanie z Puli Prorektora ds. Nauki kosztów wydania periodyków 

naukowych, o których mowa w ust.1 składa Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  

w oparciu o plan sporządzony przez Wydawnictwo Naukowe na początku danego roku 

budżetowego w celu właściwego zabezpieczenia środków w budżecie Prorektora. 

3. Wydawnictwo Naukowe comiesięcznie rozlicza koszty publikacji i przedkłada je  

w Kwesturze. W przypadku publikacji finansowanych z Puli Prorektora ds. Nauki kopię 

rozliczenia dostarcza do Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą celem właściwego 

rozliczenia wniosku. 

 

 



§ 8 

Wzory wniosków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 3), dostępne są w Intranecie  

we wzorach druków Biura Badań i Projektów. 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zasad określających kryteria i tryb przyznawania  

oraz rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

DRUK NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE 
 

DRUK-DNWZ.R              Kraków, dnia………………………… 
                 (data złożenia wniosku do DNWZ) 

 

 

………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 
 

 

WNIOSEK nr DNWZ.302. …. . ….… .R 
 

o dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności badawczej 

o wartości przekraczającej 20 000 zł 
 (Pula Inwestycyjna Rektora) 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1) Imię i nazwisko:  
2) Nazwa jednostki organizacyjnej:  
3) Telefon kontaktowy:  
4) Adres e-mail:  
5) Dyscyplina: 

 

II. ZAKRES RZECZOWY1 

 Zakup aparatury naukowo-badawczej, 

 Wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, 

 Zakup infrastruktury informatycznej, 

 Wytworzenie infrastruktury informatycznej. 
 

III. OPIS INWESTYCJI2 

 

 

IV. LOKALIZACJA LUB MIEJSCE UŻYTKOWANIA 

 

 

 

V. WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW   

……………………….. zł3 

 

 

 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć, 
2 Należy podać szczegółowy opis i nazwę,  
3 W przypadku niektórych zakupów dokonywanych u kontrahentów zagranicznych we wnioskowanej kwocie konieczne jest uwzględnienie 

podatku VAT, który musi naliczyć i odprowadzić Uczelnia (stosownych informacji udziela Dział Finansowo-Księgowy pok.152,  tel. wew. 
6032), 



 

VI. UZASADNIENIE CELOWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI4 

 

 

                                                                                                          .............................................. 
                  (data i podpis wnioskodawcy) 

VII. TERMIN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW5 

                               ……../......./……. 
         
                                      (dzień / miesiąc / rok ) 

 

VIII. OPINIA DYREKTORA JEDNOSTKI 

 

 
............................................... 

(data i podpis dyrektora jednostki) 

 

IX. INFORMACJE DZIAŁU NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

 Wykorzystanie środków z Puli Inwestycyjnej Rektora w danym roku kalendarzowym:  

L.P. 

Nr kolejny 

Wniosku 

DNWZ.302 

Data 

złożenia 

wniosku 

Kwota 

dofinansowania 
Tytuł wydatku 

1.     

2.     

3.     

 

 Nie dotyczy 

 
 
............................................................................ 
                      (data i podpis pracownika  
             Działu Nauki i Współpracy  z Zagranicą) 

 

X. DECYZJA REKTORA6  

 Przyznaję dofinansowanie w kwocie określonej we wniosku. 

 Przyznaję dofinansowanie w innej kwocie: …………………. 

 Wyrażam zgodę na blokadę niewykorzystanych do dnia 31 grudnia środków (w przypadku 
dodatniego wyniku finansowego Uczelni),            

 Wyrażam zgodę na zagwarantowanie nie wykorzystanych do dnia 31 grudnia środków w 
ramach subwencji badawczej roku kolejnego, 

 Nie wyrażam zgody na wykorzystanie środków po dniu 31 grudnia danego roku budżetowego, 

 Odmowa dofinansowania. 

 
                   ................................................. 

  (data i podpis Rektora) 

 

                                                           
4 W uzasadnieniu należy wskazać zakres prac jakie będą realizowane dzięki  tej inwestycji lub wskazać korzyści. 
5 Należy określić przybliżony termin realizacji inwestycji. Co do zasady środki powinny być wykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego. Niewykorzystane środki przechodzą do budżetu Uczelni. W uzasadnionych przypadkach należy uzyskać zgodę J.M. 
Rektora w pkt. X. 
6 Właściwe zaznaczyć. 



Załącznik nr 2 do Zasad określających kryteria i tryb przyznawania 

 oraz rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

DRUK NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE                                                               
 

DRUK-DNWZ.RN             Kraków, dnia………………… 
          (data złożenia wniosku do DNWZ) 

 

 

………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 

WNIOSEK nr DNWZ.302. …. . ..….. .RN 
 

o dofinansowanie wydatków z Puli Prorektora ds. Nauki 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1) Imię i nazwisko:  
2) Nazwa jednostki organizacyjnej:  
3) Telefon kontaktowy:  
4) Adres e-mail:  
5) Dyscyplina: 

 

II. KATEGORIA WYDATKU1 

 Publikacja monografii autorskiej, 

 Publikacja monografii wieloautorskiej, 

 Publikacja monografii wieloautorskiej (pracy pod redakcją), 

 Publikacja artykułu naukowego (proszę określić liczbę punktów na liście MEiN), 

 Publikacja czasopisma naukowego, 

 Zakup dostępów do elektronicznych baz danych Biblioteki Głównej i Bibliotek systemu bibliot.-inf., 

 Użytkowanie internetu na potrzeby prowadzonych badań naukowych, 

 Komercjalizacja wyników badań naukowych, 

 Inne niezbędne i uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej. 
 

III. TYTUŁ WYDATKU2 

 

IV. WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

……………………….. zł3 

V. UZASADNIENIE CELOWOŚCI DOFINANSOWANIA WYDATKU 

 

                                                                                                           .............................................. 
                  (data i podpis Wnioskodawcy) 

VI. TERMIN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW4 

 

                                 ……../......./……. 
                                      (dzień / miesiąc / rok ) 

 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć, 
2 Należy doprecyzować tytuł wydatku wskazując stosownie do wybranej kategorii, 
3 W przypadku niektórych zakupów dokonywanych u kontrahentów zagranicznych we wnioskowanej kwocie konieczne jest 

uwzględnienie podatku VAT, który musi naliczyć i odprowadzić Uczelnia (stosownych informacji udziela Dział Finansowo-Księgowy  
pok.152,  tel. wew. 6032). 
4 Należy określić przybliżony termin. Co do zasady środki powinny być wykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. 

Niewykorzystane środki przechodzą do budżetu Uczelni. W uzasadnionych przypadkach należy uzyskać zgodę J.M. Rektora w pkt.IX 
 



 

VII. OPINIA DYREKTORA JEDNOSTKI: 

 

 

 
............................................... 

(data i podpis dyrektora jednostki) 

 

VIII. INFORMACJE DZIAŁU NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

 Wykorzystanie środków z Puli Prorektora i Puli Kierownika projektu badawczego w danym roku 
kalendarzowym:  

 

L.P. 

Nr kolejny 

Wniosku 

DNWZ.302. 

Data 

złożenia 

wniosku 

Kwota 

dofinansowania 
Tytuł wydatku 

1.     

2.     

3.     

 

 Nie dotyczy 

 

 
 

...................................................... 
                           (data i podpis pracownika  
                    Działu Nauki i Współpracy Zagranicą) 

 

IX. DECYZJA PROREKTORA DS. NAUKI5 

 Przyznaję dofinansowanie w kwocie określonej we wniosku. 

 Przyznaję dofinansowanie w innej kwocie: …………………. 

 Wyrażam zgodę na blokadę niewykorzystanych do dnia 31 grudnia środków (w przypadku 
dodatniego wyniku finansowego Uczelni),            

 Wyrażam zgodę na zagwarantowanie nie wykorzystanych do dnia 31 grudnia środków            
w ramach subwencji badawczej roku kolejnego, 

 Nie wyrażam zgody na wykorzystanie środków po dniu 31 grudnia danego roku 
budżetowego, 

 Odmowa dofinansowania 

 

 

 

 

 
 

...................................................... 
 

(data i podpis Prorektora ds. Nauki) 

 

                                                           
5 Właściwe zaznaczyć. 



Załącznik nr 3 do Zasad określających kryteria i tryb przyznawania  

oraz rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

DRUK NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE 
 
DRUK-DNWZ.K                           Kraków, dnia …………………… 

                     (data złożenia wniosku do DNWZ) 

 

………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 
WNIOSEK nr DNWZ.302. …. . ..… .K 

 
 

o wyrażenie zgody na sfinansowanie wydatków z kosztów pośrednich kierownika projektu  

 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1) Imię i nazwisko KIEROWNIKA PROJEKTU:  
2) Nazwa jednostki organizacyjnej:  
3) Telefon kontaktowy:  
4) Adres e-mail:  
5) Dyscyplina: 

 
 

II. NR UMOWY O REALIZACJĘ I DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

………………………………………………………………… 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU PROJEKTU 

1) Wartość umowy:……………………………………………… 
2) % kosztów pośrednich:……………………………………… 
3) Wartość kosztów pośrednich w zł:…………………………. 
4) Określona procentowo przez instytucję finansującą minimalna wartość kosztów pośrednich do 

zagospodarowania przez kierownika projektu…………..% 
 
 

IV. WNIOSKOWANA WARTOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICH DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ 
KIEROWNIKA PROJEKTU 

1) Określona w % ………………………. 
2) Określona w zł ……………………….. 

 

V. INFORMACJA DZIAŁU NAUKI I WSPÓŁPRACY Z  ZAGRANICĄ 
 Potwierdzenie poprawności informacji zawartych w pkt. III i IV 

 Inne: 

 

                                        ……………………………………………………………………. 
(data i podpis pracownika Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą) 

                                                                                                      

VI. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW1 

                                                 
1 W przypadku niektórych zakupów dokonywanych u kontrahentów zagranicznych we wnioskowanej kwocie konieczne jest uwzględnienie 

podatku VAT, który musi naliczyć i odprowadzić Uczelnia (stosownych informacji udziela Dział Finansowo-Księgowy pok.152 tel. wew. 
6032) 



 

 

VII. UZASADNIENIE WYDATKU 

 
 
 
                                                                                                              ................................................... 

                            (data i podpis kierownika projektu) 

 
 

VIII. WARTOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICH DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ DYREKTORA 
JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT2- 20% 

1) Określona w zł ……………………….. 
        
 
 

                …............................................. 
(data i podpis dyrektora jednostki) 

IX. DECYZJA PROREKTORA DS. NAUKI 

 

1. Wyrażam zgodę na następujące zagospodarowanie 80% wartości kosztów pośrednich 

projektu: 

 Kierownik projektu …………% 

 Budżet Uczelni………………% 

2. Wyrażam zgodę na zagospodarowanie kwoty …………………zł,  

w tym: 

 Kierownik projektu …………zł 

 Dyrektor jednostki ………….zł 

 Budżet Uczelni     ………….zł 

 

 
 
 
              …………………………………… 
               (data i podpis Prorektora ds. Nauki ) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, 
 Kierownik projektu, dyrektor jednostki realizującej projekt, Zespół ds. Budżetowania i Controlingu, 
 Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, 

                                                 
2 Zgodnie z postanowieniami aktualnej na dany rok budżetowy Uchwały Senatu w tej sprawie. 


