
ZARZĄDZENIE NR 10 
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  
z dnia 11 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia Regulaminu konkursu na dofinansowanie działalności 
naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE  

Na podstawie § 60 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1
Ustanawia się wewnętrzny konkurs na dofinansowanie działalności naukowej 

realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE, realizowane z wyodrębnionych 
środków Wydziału Nauk Ekonomicznych. 

§ 2
Podstawą postępowania konkursowego jest Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 
§ 3

W roku 2020 na cele dofinansowania działalności naukowej realizowanej przez 
doktorantów i nowych pracowników WNE przeznacza się 145 000 zł. W kolejnych latach kwotę 
będzie określał Plan finansowy WNE.  

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dziekan WNE UW: G. Grotkowska 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu 

konkursu na dofinansowanie działalności naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych 

pracowników WNE 

Regulamin konkursu na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i nowych 
pracowników WNE 

1. Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i nowych

pracowników WNE przyznawane są w trybie konkursu.

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Doktorantami WNE są uczestnicy studiów

doktoranckich prowadzonych przez WNE lub szkół doktorskich UW, jeśli ich

promotorem (głównym lub pomocniczym) jest pracownik WNE. Za nowego pracownika

naukowego WNE uważa się osoby zatrudnione na WNE nie wcześniej niż w dwóch

latach kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu.

3. Osoby uprawnione do udziału w konkursie mogą tworzyć zespoły ubiegające się

o finansowanie wspólnej działalności naukowej.

4. O finansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które w ostatniej edycji konkursu nie

dotrzymały terminu złożenia sprawozdania lub uzyskały negatywną ocenę jego

realizacji.

5. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest projekt, złożony wg zasad

przedstawionych w załączniku Wniosek o dofinansowanie działalności naukowej w

ramach konkursu WNE UW, zawierający wyszczególnienie działalności naukowej

wymagającej finansowania.

6. Dopuszcza się finansowanie działalności naukowej z kilku źródeł, o ile poszczególne

wydatki nie są podwójnie finansowane.

7. Podziału środków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez dziekana, w której

składzie znajdują się: dziekan, prodziekan ds. naukowych, kierownik stacjonarnych

studiów doktoranckich i dwóch innych nauczycieli akademickich wyróżniających się
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dorobkiem naukowym i kształceniem młodej kadry naukowej oraz przedstawiciel 

samorządu doktorantów. 

8. Do zadań Komisji należy ocena wniosków, decyzja o przyznaniu finansowania oraz

merytoryczna sprawozdań z realizacji dofinansowanej działalności naukowej.

9. Komisja dokonuje oceny wartości naukowej działalności proponowanej do

dofinansowania, w szczególności:

a. zasadność i możliwość ich realizacji

b. potencjalne efekty naukowe, w postaci m.in. zdobycia nowej wiedzy,

nawiązania kontaktów naukowych, przygotowania publikacji, aplikacji o nowe

projekty badawcze.

c. potrzebę dofinansowania proponowanej działalności, w kontekście innych

źródeł finansowania dostępnych dla aplikanta

d. prawidłowość wydatkowania wcześniej przyznanych środków i efektów

naukowych ich wykorzystania

10. Ustalenia Komisji przedstawiane są aplikantom w formie informacji o przyznanych

poszczególnym osobom środkach.

11. Osoby, które otrzymały dofinansowanie działalności naukowej, zobowiązane są do

złożenia Komisji Konkursowej sprawozdania z realizacji dofinansowanej działalności w

terminie do końca marca roku następnego.

12. Konkurs odbywa się raz w roku. Wnioski o dofinansowanie składane są w terminie

ustalonym przez Komisję Konkursową.


