
     ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 
 z dnia 31.12.2012 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zasadach prowadzenia i finansowania badań naukowych, prac 

artystycznych i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych ze środków własnych Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

 

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W Zasadach prowadzenia i finansowania badao naukowych, prac artystycznych i czynnego 

uczestnictwa w konferencjach naukowych ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie, wprowadzonych zarządzeniem nr 31/2011 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie z dnia 30.12.2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu uzyskania finansowania ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie należy złożyd pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu.”; 

 

2) wprowadza się wzór wniosku o finasowanie projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Zasad 

prowadzenia i finansowania badao naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa 

w konferencjach naukowych ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie. 

 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Zasad prowadzenia i finansowania badao naukowych, prac artystycznych 

i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 38/2012 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

z dnia 31.12.2012 roku 
 
 

ZASADY PROWADZENIA I FINANSOWANIA 

BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ARTYSTYCZNYCH  

I CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

(tekst jednolity) 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników, 

w szczególności młodych pracowników - zatrudnionych na stanowiskach asystenta i adiunkta. Uczelnia 

chętnie uczestniczy w procesie wspomagania pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, uzyskiwaniu 

kolejnych stopni naukowych, będąc partnerem merytorycznym i finansowym, między innymi stwarzając 

dogodne warunki do prowadzenia badao, uczestnictwa w konferencjach i seminariach oraz 

przygotowywania publikacji naukowych.  

 

§ 1 

1. Działalnośd naukowo-badawcza finansowana ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ) może byd realizowana jako projekt w formie: 

a) badania naukowego,  

b) pracy artystycznej, 

c) czynnego udziału w konferencji lub seminarium naukowym, którego wynikiem jest publikacja. 

2. Badania naukowe i prace artystyczne podlegające finansowaniu ze środków własnych Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą dotyczyd: 

a) przygotowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, 

b) własnych badao naukowych lub prac rozwojowych z określonej dyscypliny naukowej lub mogą 

mied charakter interdyscyplinarny. 

3. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania może finansowad koszt realizacji przewodu doktorskiego lub 

habilitacyjnego. Wówczas zawierana jest umowa miedzy WSEiZ a jednostką posiadającą stosowne 

uprawnienia, która zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich przewidzianych prawem czynności 

związanych z postepowaniem o nadanie stopnia naukowego.  

4. W przypadku finansowania czynnego udziału w konferencji lub seminarium naukowym Uczelnia może 

pokryd koszty wpisowego i/lub koszty dojazdu, publikacji artykułów naukowych, a także zakupu 

niezbędnej literatury naukowej. 

 

 

§ 2 

1. W celu uzyskania finansowania ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie należy złożyd pisemny wniosek. W celu uzyskania finansowania ze środków własnych 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie należy złożyd pisemny wniosek. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

  



 

2. Wnioski o finansowanie projektów mogą byd składane przez: 

a) pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni zatrudnionych na umowę o pracę, 

b) pracowników dydaktycznych Uczelni zatrudnionych na umowę o pracę, 

c) innych pracowników współpracujących z Uczelnią w ramach umów cywilno-prawnych. 

3. Wnioski mogą byd składane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku wniosku zespołowego, 

wniosek składa kierownik zespołu, wskazując we wniosku pozostałych jego członków. 

4. Nazwę „kierownik projektu” stosuje się w stosunku do wnioskodawców indywidualnych i kierowników 

zespołów. 

5. Wskazane jest, aby w realizację projektu włączani byli młodzi pracownicy oraz studenci. 

6. Wnioski o finansowanie badao naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa 

w  konferencjach naukowych składane i rozpatrywane są w trybie ciągłym. 

 

§ 3 

1. Wniosek o finansowanie badao naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa 

w konferencjach naukowych składany jest do Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie. 

2. Decyzję o finansowaniu wniosku podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego Dziekana 

Wydziału. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny wniosku są: 

a) korzyści naukowe dla WSEiZ, związane z realizowanym kształceniem i wyraźnie odpowiadające 

zakresom dyscyplin naukowych powiązanych z kierunkami studiów, jakie realizowane są w 

WSEiZ, wspierając osiąganie założonych efektów kształcenia, 

b) oryginalnośd problematyki lub metod badawczych, 

c) zasadnośd planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badao 

oraz przewidywanych wyników, 

d) dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców, 

e) udział studentów w pracach badawczych. 

4. W przypadku zatwierdzenia wniosku o finansowanie ustalona zostanie wysokośd przyznanych środków 

finansowych na jego realizację, na podstawie przedstawionego we wniosku harmonogramu i 

kosztorysu. 

5. Zaakceptowany wniosek przekazywany jest do pracownika ds. badao naukowych w celu sporządzenia 

umowy z WSEiZ, określającej warunki realizacji projektu. 

6. Zgodnie z umową kierownik projektu odpowiedzialny jest za zrealizowanie projektu będącego 

przedmiotem umowy.  

7. W celu podpisania umowy należy zgłosid się do pracownika ds. badao naukowych najpóźniej w ciągu 5 

dni po otrzymaniu informacji o finansowaniu projektu. 

8. Umowa określa m.in. tytuł projektu, skład zespołu, termin realizacji, planowaną wysokośd kosztów oraz 

formę przedstawienia wyników. 

9. Dopuszcza się zmiany w projekcie w zakresie czasu jego realizacji, kosztów, składu zespołu 

projektowego, wyłącznie w formie aneksu do umowy, po wyrażeniu zgody przez Rektora Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. 

 

  



§ 4 

1. Nadzór nad przebiegiem realizacji projektu sprawuje kierownik projektu. 

2. Za obsługę administracyjną projektów realizowanych w WSEiZ odpowiada pracownik ds. badao 

naukowych. 

3. Kierownik projektu składa, w formie i terminie uzgodnionym z Rektorem, sprawozdania z realizacji 

projektu. Sprawozdania mogą mied charakter cząstkowych lub całościowych, w zależności od czasu 

realizacji projektu i etapów prowadzonych prac. 

4. Wraz ze sprawozdaniem kierownik składa do Rektora wniosek o zgodę na wypłatę honorariów ze 

wskazaniem ich podziału (jeżeli występuje) oraz wysokości. 

5. Sprawozdanie akceptuje komisja złożona z Prezydenta, Rektora i właściwego Dziekana Wydziału. Z 

posiedzenia sporządzany jest protokół.  

6. Akceptacja sprawozdania przez komisję jest warunkiem wypłaty honorariów całościowych lub 

częściowego. 

7. Zatwierdzony przez Rektora wniosek o wypłatę honorariów przekazywany jest do działu Kadr w celu 

sporządzenia odpowiednich dokumentów rachunkowych. 

8. Niezłożenie sprawozdania w terminie lub złożenie sprawozdania niekompletnego spowoduje odmowę 

finansowania kolejnych wniosków. 

 

§ 5 

1. Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów podlegają archiwizacji przez pracownika ds. 

badao naukowych, w tym kopia wyników projektu. 

2. Rejestr projektów prowadzony jest w trybie ciągłym przez pracownika ds. badao naukowych.



Załącznik nr 1 

do Zasad prowadzenia i finansowania badao naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa w 

konferencjach naukowych ze środków własnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie  

 

 

………………………………………… 
miejscowośd i data 

 

………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………… 
dane teleadresowe 

 

………………………………………………………………… 
e-mail 

 

 

WNIOSEK O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWEGO 

 

pt. „.......................………………………………………………………………………………………………………………...............” 

 

1. Opis badania  

- krótki zarys problematyki,  

- sformułowane hipotezy, cel,  

- metoda wraz z opisem procedury postępowania - obiekty badane, narzędzia pomiarowe, 

przebieg badania itp. 

2. Wykonawcy:  

- kierownik projektu, współrealizatorzy z wyszczególnieniem studentów.  

3. Okres realizacji: 

4. Harmonogram prac badawczych:  

- należy podad w podziale na lata – o ile są przewidywane etapy prac. 

5. Koszty prac badawczych:  

- podad w podziale na lata lub etapy badania o ile jest to możliwe do określenia;  

- należy wyszczególnid koszty niezbędne do realizacji badania np.: zakupy, konferencje, 

delegacje itp.  

- honoraria (w tym recenzenta i ewentualnych tłumaczy) będą płatne w wysokości zgodnej 

z Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad wynagradzania za osiągnięcia naukowe, afiliowane 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. 

6. Sposób publikacji wyników:  

7. Załączniki:  

- ile są niezbędne do przedstawienia na etapie wnioskowania. 

 

 

…………………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

 


