
      

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 123 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zasad podziału i rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji 

przyznanych na aktywność naukową w dyscyplinach, w których prowadzona jest działalność 

naukowa w Politechnice Warszawskiej 

 

Na podstawie § 135 ust. 2 Statutu PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W prowizorium budżetowym, o którym mowa w § 135 ust. 3 Statutu PW, wydziela się środki 

finansowe pochodzące z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  

i badawczego, przeznaczone na: 

1) wspieranie aktywności naukowej realizowanej w poszczególnych dyscyplinach 

naukowych, które według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania 

środków, podlegają ewaluacji jakości działalności naukowej; 

2) koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem rad naukowych dyscyplin 

Politechniki Warszawskiej, zwanych dalej „radami”. 
 

§ 2 

Wysokość kwoty na wspieranie aktywności naukowej w poszczególnych dyscyplinach,  

o których mowa w § 1 pkt 1, wylicza się proporcjonalnie do liczby pracowników, którzy 

złożyli w danej dyscyplinie oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. 

zm.), według danych z systemu POL-on na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  

rok przyznania środków, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz z uwzględnieniem 

procentowego udziału czasu pracy w tej dyscyplinie.  

§ 3 
 

1. Podziału środków, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonuje Rektor do dnia 31 stycznia 

danego roku i przekazuje do dyspozycji przewodniczących rad albo kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2. 

2. W przypadku dyscypliny, o której mowa w § 1 pkt 1, w której jest prowadzona 

działalność naukowa w PW i nieposiadającej rady naukowej dyscypliny, kwota na 

wspieranie aktywności naukowej zostaje przyznana podstawowej jednostce organizacyjnej,  

w której dana dyscyplina jest najliczniej reprezentowana, według stanu na dzień  

31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania środków, na podstawie oświadczeń,  

o których mowa w art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.  

§ 4 
  

1. Zasady i tryb podziału środków finansowych o których mowa § 1 pkt 1, na wspieranie 

aktywności naukowej przyznanych przez Rektora do dyspozycji rady określa właściwa 



rada, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej, o którym mowa w tym przepisie. 

2. Środki, o których mowa w § 1 pkt 1, przyznawane są na dwa lata i należy je wykorzystać 

do końca roku następującego po roku przyznania środków. Niewykorzystane środki 

zasilają fundusz zasadniczy Uczelni. 

3. W przypadku przeznaczenia środków, o których w §  1 pkt 1, na: 

1) zakup aparatury naukowo-badawczej, 

2) zakup środków trwałych o wartości wynoszącej co najmniej 10 000 zł 

-  zakup ten może nastąpić jedynie w pierwszym roku realizacji zadania (w roku 

przyznania środków, o których mowa w §  1 pkt 1). 

3. Przyznane kwoty obciążone są narzutem kosztów wydziałowych zgodnie z zarządzeniem 

Rektora w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu 

kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej.  

4. Przyznane kwoty nie są obciążone narzutem kosztów ogólnych. 

§ 5 

1. Z kwoty, o której mowa w § 1 pkt 2, wydziela się: 

1) środki będące w dyspozycji prorektora ds. nauki; 

2) środki na sfinansowanie kosztów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

rad. 

2. Wysokość kwoty na koszty organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się dla 

poszczególnych rad w następujący sposób: 

1) 50% tej kwoty wylicza się proporcjonalnie do liczby członków każdej z rad; 

2) 50% wylicza się z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych w PW, które 

zadeklarowały wskazaną dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania środków.  

3. Środki na sfinansowanie kosztów organizacyjnych przekazywane są do dyspozycji 

wydziału będącego siedzibą rady i mogą zostać przeznaczone na bieżące koszty niezbędne 

do obsługi rady.  

4. Kwoty niewykorzystane na sfinansowanie kosztów organizacyjnych w roku ich przyznania 

zasilają oszczędności wydziału będącego siedzibą rady.  
 

§ 6 
 

1. W ramach środków na wspieranie aktywności naukowej, mogą być przyznawane środki 

na realizację grantów. Obsługę finansową grantów indywidualnych i zespołowych 

prowadzi jednostka organizacyjna zatrudniająca kierownika grantu. W przypadku 

grantów zespołowych możliwe jest podpisanie porozumienia pomiędzy jednostkami 

realizującymi grant.  

2. Przewodniczący rad i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w § 3 ust. 2, przekazują do Zespołu ds. Nauki w terminie do dnia 15 kwietnia roku 

przyznania środków, w formie elektronicznej na adres znn@pw.edu.pl, wnioski  

o przyznanie grantów oraz zawarte porozumienia wraz z kosztorysami.  

3. Zespół ds. Nauki przekazuje w terminie do dnia 15 maja roku przyznania środków  

do Działu Ekonomicznego zbiorcze zestawienie przyznanych środków na granty. 

Zestawienie to powinno być aktualizowane w przypadku przyznania przez rady 

dodatkowych środków na realizację grantów. 
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4. Przewodniczący rad i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w § 3 ust. 2, przekazują do Zespołu ds. Nauki dokumenty potwierdzające 

realizację i rozliczenie grantów (porozumienie, kosztorys, protokół odbioru grantu, inne), 

w formie elektronicznej na adres znn@pw.edu.pl, w terminie 14 dni od zakończenia 

realizacji grantu. 

5. Przewodniczący rad i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w § 3 ust. 2, przekazują do Zespołu ds. Nauki w terminie do dnia 31 stycznia roku 

następującego po roku, w którym zostały przyznane środki, w formie elektronicznej na 

adres: znn@pw.edu.pl, zbiorcze zestawienie realizowanych grantów.  

6. Zespół ds. Nauki w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego przekazuje 

do Działu Ekonomicznego zbiorcze zestawienie rozliczenia środków, o których mowa  

w § 1 pkt 1, w  podziale na dyscypliny.  

§ 7 

W przypadku zwiększenia środków na wspieranie aktywności naukowej w budżecie  

PW stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia. 

§ 8 

Do środków, o których mowa w § 1 pkt 1, przyznanych w 2021 r. i niewykorzystanych  

do końca tego roku, mają zastosowanie przepisy niniejszego zarządzenia.  

 § 9 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

 

 

 

REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
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