
UCHWAŁA nr 15/13/14 
 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie 

z dnia 21 maja 2014 roku 
 

w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych pracowników nauki Wydziału Nauk 
Ekonomicznych ubiegających się o przyznanie środków na działalność statutową  
w 2014 roku 

 
Na podstawie § 23 ust. 1 pkt.8) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie  
z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§1 
 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych 

pracowników nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych ubiegających się o przyznanie środków na 

finansowanie działalności statutowej. 

 
 

§2 
 

Regulamin, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
       

 Przewodniczący Rady Wydziału 
        Dziekan 
 
 

         dr hab. Janusz Heller,  prof. UWM 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGULAMIN 

konkursu dla młodych pracowników naukowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM  
w Olsztynie w 2014 r. ubiegających się o przydział indywidualnych środków na działalność 

statutową  
 

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki Współpracy z Gospodarką nr BNiWzG.601.334.2014, 
Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał dotację celową na prowadzenie w 2014 r. badań 
naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. 

1. Całkowita kwota brutto przypadająca na ten cel do wykorzystania w 2014 r. na WNE 
wynosi 10 520 zł. Do podziału pozostaje kwota netto tj. 8 092 zł.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają indywidualnie dwa dokumenty 
(według obowiązujących wzorów na UWM) bezpośrednio do Kierownika Dziekanatu: 
- wniosek o wykonanie tematu badawczego ze środków MNiSzW, 
- kosztorys tematu statutowego. 
Wniosek oraz kosztorys powinny zawierać informacje o wydatkach na konkretne cele 
oraz spodziewane efekty badań. Obowiązujące wzory wniosków są dostępne na stronie 
internetowej UWM w zakładce Organizacja badań/formularze. 

3. Termin składania wniosków upływa 7 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
14 maja 2014 r. 

4. Osoba ubiegająca się o środki w ramach tego konkursu powinna spełniać następujące 
warunki formalne: 
- być pracownikiem WNE UWM, 
- nie przekraczać 35 roku życia w 2014 r. (czyli osoby urodzone w 1980 r.  
i później),  
- nie korzystać w 2014 r. z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
badawczej (oświadczenie własne w tej sprawie), 
- przedstawić udokumentowane wcześniejsze starania o pozyskanie zewnętrznych 
środków na badania naukowe. 

5.  Przewiduje się dofinansowanie w ramach tego konkursu trzech wniosków. Minimalna   
kwota dofinansowania jednego grantu wydziałowego wyniesie 3506 zł. Wyboru wniosków 
oraz podziału środków dokonają na wspólnym posiedzeniu Kolegium Dziekańskie oraz 
Komisja Nauki. 

 
 
 


