
Zarządzenie nr 86/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 6 czerwca 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ponoszenia wkładu własnego  

w projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich”. 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j.: Dz. U. 2012, poz.  572, z późn. zm.) oraz § 59, ust.1 Statutu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§1 

 W celu wprowadzenia jednolitych zasad ponoszenia wkładu własnego w projektach 

badawczych finansowanych ze środków europejskich wprowadzam „Regulamin 

ponoszenia wkładu własnego w projektach badawczych finansowanych ze środków 

europejskich”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Rektor  

 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 86/2012/2013 

Rektora UAM z dnia 6 czerwca 2013 roku 

 

Regulamin ponoszenia wkładu własnego w projektach badawczych 

finansowanych ze środków europejskich. 

 

1. Wkład własny w projekcie może przyjąć postać: 

a. wkładu finansowego pochodzącego ze środków własnych jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu, 

b. wkładu finansowego pochodzącego ze środków statutowych jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu, 

c. wkładu rzeczowego w postaci aparatury badawczej, 

d. wkładu finansowego w postaci wynagrodzenia pracownika zatrudnionego   

do realizacji projektu. 

2. W niektórych  projektach kategoria wkładu własnego dotyczy wszystkich 

pozycji harmonogramu. 

3. Z przyczyn formalno-rachunkowych wkład własny w projekcie nie może być 

pobierany bezpośrednio z narzutu/kosztów pośrednich. 

4. Jeśli budżet projektu przewiduje wniesienie wkładu własnego, osoba 

sporządzająca formularz zgłoszenia wskazuje, w jakiej formie zostanie on 

wniesiony oraz, z której kategorii budżetu jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu. Przy tym zapisie musi znaleźć się dodatkowo podpis i pieczątka 

kierownika jednostki organizacyjnej, który potwierdza gotowość poniesienia 

tych kosztów. W sytuacji, w której wkładem własnym jest praca osoby 

zatrudnionej na UAM i opłacanej z dotacji podstawowej wówczas należy 

wskazać jej imię i nazwisko, a podpis jako dysponent środków składa  Rektor.  

5. Jeśli wkład własny ma pochodzić ze środków statutowych  jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu, temat badawczy projektu musi być umieszczony 

w zestawie tematów realizowanych w ramach dotacji statutowej. 

6. W przypadku, gdy wnoszony jest wkład własny rzeczowy w postaci aparatury 

badawczej , konieczne jest, by  został on zakupiony ze środków własnych 

uczelni, a nie z dotacji czy innych źródeł grantowych, albowiem taka sytuacja 

oznacza podwójne finansowanie i jest niedopuszczalna w 7PR i innych 



europejskich granatach badawczych. Podwójne finansowanie oznacza 

niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa 

razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych. Podwójnym 

finansowaniem jest np. zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji 

krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka 

trwałego w ramach uzyskanych środków w projektach.  

7. Jeśli wkład własny ma stanowić wynagrodzenie pracownika UAM, wówczas 

jego sprawozdawany czas pracy w projekcie winien uwzględniać godziny 

przepracowane na jego rzecz w ramach podstawowego etatu na UAM - bez 

dofinansowania. Dla przykładu: 

25% wkład własny z wynagrodzenia pracownika oznacza, że przez 25% czasu 

pracy nad realizacją projektu pracownik nie będzie otrzymywał żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia z budżetu projektu, a wyłącznie płacę 

wynikającą z etatu na UAM: (jeśli 1000 zł to wynagrodzenie całkowite 1 osoby 

w projekcie, za wypracowanie 2 osobomiesięcy, a w tej kwocie 250 zł ma 

stanowić wkład własny, wówczas projekt pokryje 750 zł wynagrodzenia 

pracownika za okres 1,5 osobomiesiąca. Pozostałe 250 zł musi być wykazane 

jako 0,5 osobomiesiąca w ramach dotychczasowego etatu na UAM). 

8. Koordynator projektu badawczego finansowanego ze środków europejskich, 

którego budżet przewiduje wniesienie wkładu własnego ze strony UAM, 

zobowiązany jest do wystąpienia o jego pokrycie do MNiSW.  

9. Projekty badawcze po uzyskaniu częściowego dofinansowania wkładu 

własnego ze środków MNiSW mogą uzyskać dofinansowanie wkładu 

własnego w wysokości do 20%  tej kwoty z budżetu centralnego UAM, na 

wydatki inne niż wynagrodzenia osobowe.  

10. Osoba aplikująca o dofinansowanie projektu, na mocy zarządzenia nr 176 

Rektora UAM z 30 września 2010, powinna uprzednio złożyć wypełniony  

i podpisany przez siebie oraz kierownika jednostki organizacyjnej (w której 

będzie realizowany projekt) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do 

ww. zarządzenia. 

11. Formularz zgłoszenia projektu po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby 

upoważnione, należy przedłożyć właściwemu (zgodnie z tematyką projektu) 

Rektorowi na min. 14 dni przed upływem terminu składania wniosku 

aplikacyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku lub złożenie wniosku bez 



wymaganych treści lub podpisów może skutkować odmową podpisania 

wniosku i ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu przez władze UAM. 

 


