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REGULAMIN 

Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy, o których mowa w  § 110 ust. 1 

i 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Zasady zostały ustalone w oparciu o następujące akty prawne oraz przepisy wewnętrzne Uczelni: 

1) Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej "Ustawą"; 

2) Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat w dniu  10 czerwca 

2019 r. z późniejszymi zmianami. 

§ 2 

1. Uczelnia posiada fundusze: 

1) zasadniczy; 

2) stypendialny; 

3) wsparcia osób niepełnosprawnych. 

2. Uczelnia może tworzyć ponadto: 

1) własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla 

pracowników i doktorantów; 

2) fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na 

Uczelni; 

3) fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów; 

4) fundusz rozwoju Uczelni. 

Rozdział II 

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy 

 

§ 3 

1. Fundusz zasadniczy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o którym mowa w art. 409 ust. 

2 pkt. 1 Ustawy, odzwierciedla wartość majątku netto Uczelni. 

2. Fundusz zasadniczy zwiększa się o:  

1) odpisy z zysku netto;  

2) równowartość sfinansowanych z subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz środków z innych 

źródeł, zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie 

budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;  



3) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek budynków 

i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów;   

4) równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i lokalach oraz obiektach 

inżynierii lądowej i wodnej zrealizowanych w ramach inwestycji wspólnych;  

5) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa skarbowych papierów 

wartościowych; 

6) kwotę zwiększenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z aktualizacji wyceny 

środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15  ust. 

5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Fundusz zasadniczy zmniejsza się o:  

1) stratę netto; 

2) umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 

3) równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej  

i wodnej oraz gruntów;  

4) kwotę zmniejszenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z aktualizacji wyceny 

środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 

5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

§ 4 

1. Fundusz stypendialny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o którym mowa w art. 409 ust. 

1 pkt. 1 Ustawy, stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt. 3 Ustawy oraz 

zwiększenia z innych źródeł. 

2. Fundusz stypendialny zwiększa się o: 

1) dotację podmiotową na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, zgodnie 

z art. 371 ust. 2 Ustawy; 

2) środki z innych źródeł, w szczególności środki dotacji z budżetu państwa na stypendia i nagrody 

ministra, o których mowa w art. 365 pkt. 8 Ustawy. 

3. Środki zgromadzone w funduszu stypendialnym przeznacza się na: 

1) stypendia socjalne;  

2) stypendia dla osób niepełnosprawnych;  

3) zapomogi;  

4) stypendia rektora; 

5) stypendia i nagrody ministra. 

4. Środki zgromadzone w funduszu stypendialnym są wydatkowane zgodnie z Regulaminem 

świadczeń dla studentów, który ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim na 

podstawie art. 95 Ustawy. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pozostają w 

funduszu na rok następny. 

 

§ 5 

1. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, o 

którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 

365 pkt. 6 Ustawy. 



2. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zwiększa się w formie dotacji podmiotowej z budżetu 

państwa, zgodnie z art. 371 ust. 2 Ustawy. 

3. Środki zgromadzone w funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych przeznacza się na realizację 

zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w 

procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej, kształceniu na studiach lub w Szkole 

Doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej. 

4. Ze środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych nie można finansować nabycia środków 

trwałych. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 

pozostają w funduszu na rok następny. 

6. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor na wniosek 

Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.  

 

§ 6 

1. Na podstawie art. 420 ust. 1 Ustawy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu może tworzyć 

własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe 

dla pracowników i doktorantów.  

2. Własny fundusz na stypendia zwiększa się przez: 

1) odpisy w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 

2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. 

W przypadku osiągnięcia zysku netto mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości 

proporcjonalnie zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia zysku netto większego niż planowany, 

odpis ustala się w wielkości planowanej. 

4. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to stratę netto w danym roku obrotowym. 

5. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wypłatę stypendiów 

za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników prowadzących 

badania w Uczelni i doktorantów. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu, 

o którym mowa w ust. 1, pozostają w funduszu na rok następny. 

6. Środki zgromadzone w funduszu stypendialnym są wydatkowane zgodnie z Regulaminem 

stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i doktorantów oraz stypendia za wyniki dla 

studentów, który ustala Rektor po zaopiniowaniu przez Radę Naukową Uczelni, Samorząd 

Studencki oraz Samorząd Doktorantów. 

 

§ 7 

1. Na podstawie art. 409 ust. 2 pkt. 2 Ustawy oraz § 110 ust. 2 pkt. 2 Statutu, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu może tworzyć fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników 

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni.  

2. Fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni 

zwiększa się przez: 

1) odpisy w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 

2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 



3. Odpis w ciężar kosztów działalności w roku kalendarzowym nie może być większy niż dwukrotność 

kwoty  dokonanych w tym roku obciążeń funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników 

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, wynikających z ksiąg rachunkowych Uczelni. 

4. Odpisu na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych 

na Uczelni dokonuje się przed dokonaniem odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki w 

nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów przy łącznym 

spełnieniu warunków, że: 

1) nie spowoduje to wystąpienia straty netto w tym roku obrotowym oraz 

2) możliwe będzie dokonanie zaplanowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki 

w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów zgodnie 

z zasadami określonymi w § 6 ust. 3. 

5. Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, ustala Rektor 

na wniosek Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju. 

6. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor Uczelni na 

wniosek Prorektora właściwego ds. nauki, biorąc pod uwagę opinię Rady Naukowej Uczelni. Środki 

te można przeznaczyć wyłącznie na prowadzenie badań naukowych i komercjalizację ich wyników 

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

7. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się w szczególności 

na finansowanie: 

1) grantów uczelnianych na badania naukowe i komercjalizację ich wyników w dyscyplinach 

prowadzonych na Uczelni; 

2) grantów badawczych w ramach umów międzyuczelnianych; 

3) badań naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze. 

8. Uprawnionymi do składania wniosków o finansowanie ze środków funduszu, o którym mowa w 

ust. 1,  są dziekani wydziałów. 

9. Dofinansowanie jednostkowego zadania/ zespołu badawczego ze środków funduszu, o którym 

mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty 300 tys. zł. 

10. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu badań naukowych i komercjalizacji 

ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni pozostają w funduszu na rok następny. 

 

§ 8 

1. Na podstawie art. 409 ust. 2 pkt. 2 Ustawy oraz § 110 ust. 2 pkt. 3 Statutu, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu może tworzyć fundusz badań naukowych dla doktorantów i 

studentów. 

2. Fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów zwiększa się przez: 

1) odpisy w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 

2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Odpis nie może być większy niż 20% kosztów pośrednich grantów naukowych finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki, Fundację Nauki Polskiej i Europejską Radę ds. Badań Naukowych. 

4. Odpisu na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów dokonuje się przed 

dokonaniem odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz 

stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, ale po dokonaniu odpisu na fundusz badań 

naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przy spełnieniu 

warunków, że: 



1) nie spowoduje to wystąpienia straty netto w tym roku obrotowym oraz 

2) możliwe będzie dokonanie zaplanowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki w 

nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów zgodnie z 

zasadami określonymi w § 6 ust. 3. 

5. Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, ustala Rektor 

na wniosek Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju. 

6. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na  granty uczelniane na 

badania naukowe dla doktorantów oraz na dofinansowanie działalności naukowej kół naukowych 

zrzeszających studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

7. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Rektor, w szczególności 

biorąc pod uwagę wniosek Prorektora właściwego ds. nauki lub innych podmiotów, zaopiniowany 

przez Radę Naukową Uczelni, z uwzględnieniem ust. 8. 

8.  Wnioski dotyczące dofinansowania działalności kół naukowych wymagają dodatkowej opinii 

Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych oraz Samorządu Studenckiego, a wnioski o 

wypłatę grantów uczelnianych na badania naukowe dla doktorantów - dodatkowej opinii 

Samorządu Doktorantów.  

9. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki, o którym mowa w ust. 1, pozostają w 

funduszu na rok następny. 

 


