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ZARZĄDZENIE NR 19 /2020  

REKTORA  
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 z dnia 26.02. 2020 r.  
 

w sprawie: finansowania i dokumentowania działalności naukowej ze środków własnych 

 

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

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85 t.j.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, ustala się następujące zasady dokumentowania działalności naukowej i jej 

rozliczania: 

§ 1 

1. Środki na działalność naukową, będącą częścią subwencji Uczelni,  przyznawane  są 
 poszczególnym Instytutom do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. 

2. Odpowiedzialnym za ich właściwe wydatkowanie jest Dyrektor Instytutu, a nadzór              
w tym zakresie pełni  Prorektor ds. Kolegium. 

3. Każdy Prorektor ds. Kolegium otrzymuje odrębną pulę środków finansowych                           
z przeznaczeniem na finansowanie zadań ogólnokolegialnych  lub badań  
prowadzonych w innych jednostkach niż Instytuty. 

 
§ 2 

1. Działalność naukowa prowadzona jest w Instytutach, zgodnie z zasadą pełnej 
autonomii oraz uwzględnieniem 2-4  priorytetów badawczych ustalonych przez  
Rady Instytutów na okres 4 lat (okres ewaluacji). 

2. Każdemu zadaniu priorytetowemu przypisuje się Kierownika i zapewnia część 
subwencji. 

3. Pozostała działalność naukowa może mieć wymiar indywidualnych działań 
zaplanowanych na każdy rok, realizowanych przez pracowników zaliczanych do 
liczby N. Rada Instytutu może ustalić dodatkowe zasady podziału środków na 
badania indywidualne, w tym w formie grantów wewnętrznych przyznawanych                     
w drodze konkursu. 

 
§ 3 

1. Roczna sprawozdawczość ( do końca miesiąca  lutego każdego roku) dotyczy zadań 
priorytetowych. 

2. Sprawozdanie  (załącznik nr 1)  składa się w Dziale Nauki i Projektów. 
3. Pozostałe działania naukowe (pozapriorytetowe) finansowo rozlicza się łącznie                         

z wyszczególnieniem osiągniętych wyników merytorycznych(załącznik nr 2) 
 
 

 



 

 

§ 4 

Realizowane dotychczas tematy badawcze podlegają zamknięciu. Raport-sprawozdanie                 

(załącznik nr 3) z ich wykonania za rok 2019 należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów do 10 

kwietnia 2020 r. . 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020r. 

      

 REKTOR 
 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
 

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek 
 

 


