
Uchwała Nr 43/2019 
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 23 maja 2019 r. 

w sprawie podziału środków finansowych na utrzymanie potencjału  
badawczego pomiędzy jednostki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza w roku 2019 
 

Na podstawie art. 365 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w zw. z § 101 ust. 6 Statutu 
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. 
zm.  Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wprowadza się do stosowania „Regulamin podziału subwencji na utrzymanie potencjału 
badawczego pomiędzy jednostki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  
w roku 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

  



Załącznik do uchwały nr 43/2019 
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 23 maja 2019 r. 

 
Regulamin podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego pomiędzy 

jednostki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku 2019 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1668) 
 

Słownik Pojęć 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
„Uczelnia” – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; 
„Subwencja na utrzymanie potencjału badawczego” – część wydzielonych środków 
finansowych z ogólnej subwencji Uczelni otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przeznaczona na działalność badawczą. 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego 
pomiędzy jednostkami Uczelni w roku 2019. 
2. Do uzyskania środków w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego 
uprawnione są jednostki organizacyjne Uczelni: Wydziały, Centrum Fizjoterapii i Sportu, 
Studium Języków Obcych. 
 

§ 2 
Wstępny podział subwencji na utrzymanie potencjału badawczego 
Subwencja na utrzymanie potencjału badawczego FUPB dzielona jest na cztery części: 

1. Rezerwa Prorektora ds. Nauki na działalność badawczą – FR określa się według 
zasad określonych w § 3 pkt. 1 

2. Środki na finansowanie licencji programów komputerowych 
ogólnodostępnych dla studentów i pracowników Uczelni  – FP określa się 

według zasad określonych w § 3 pkt. 2 
3. Środki do podziału pomiędzy jednostkami niekategoryzowanymi uczelni, na 

utrzymanie potencjału badawczego w roku poprzednim – FNK określa się 

według zasad określonych w § 3 pkt. 3 
4. Środki do podziału pomiędzy jednostkami kategoryzowanymi uczelni na 

utrzymanie potencjału badawczego – FK określa się według zasad określonych 
w § 3 pkt. 4. Wartość subwencji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 
2019 dla poszczególnych Katedr/Zakładów jednostek kategoryzowanych – F 

X2019 określa się według zasad określonych w § 3 pkt. 5. 
 

  



§ 3 
Szczegółowe zasady podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego  

 
1. Środki przeznaczone na rezerwę Prorektora ds. Nauki na działalność badawczą – FR 

ustala się w wysokości 2% subwencji na utrzymanie potencjału badawczego według 
następującego wzoru: 

 
FR = WR · FUPB 

 
FR – środki przeznaczone na rezerwę Prorektora ds. Nauki na działalność badawczą 
WR – współczynnik przeliczeniowy ustalony na poziomie 2% subwencji na 
utrzymanie potencjału badawczego 

  
2. Środki na finansowanie licencji programów komputerowych ogólnodostępnych dla 

studentów i pracowników Uczelni – FP ustala się w wysokości 1% subwencji na 
utrzymanie potencjału badawczego  według następującego wzoru: 

 
FP = WP · FUPB 

 
FP - środki na finansowanie licencji programów komputerowych ogólnodostępnych 
dla studentów i pracowników Uczelni 
WP – współczynnik przeliczeniowy ustalony na poziomie 1% subwencji na 
utrzymanie potencjału badawczego 
 

 
3. Środki do podziału pomiędzy jednostkami niekategoryzowanymi – FNK ustala się 

kwotowo. 
 

 
4. Środki do podziału pomiędzy jednostkami kategoryzowanymi uczelni – FK to kwota 

subwencji na utrzymanie potencjału badawczego FUPB  pomniejszona o środki 
przeznaczone na rezerwę Prorektora ds. Nauki, środki na finansowanie licencji 
programów komputerowych ogólnodostępnych dla studentów i pracowników 
Uczelni oraz środki przeznaczone dla jednostek niekategoryzowanych uczelni 
według następującego wzoru: 

 
FK = FUPB – (FR + FP + FNK) 

 
FK – środki do podziału pomiędzy jednostkami kategoryzowanymi uczelni 
FUPB – kwota subwencji na utrzymanie potencjału badawczego 
FR – środki przeznaczone na rezerwę Prorektora ds. Nauki na działalność badawczą 
FP - środki na finansowanie licencji programów komputerowych ogólnodostępnych 
dla studentów i pracowników Uczelni 
FNK - środki do podziału pomiędzy jednostkami niekategoryzowanymi 

 
5. Wartość subwencji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2019 dla 

poszczególnych Katedr/Zakładów jednostek kategoryzowanych – FX2019 jest zależna 
od wartości otrzymanych dotacji w roku 2018. Ustala się je według następującego 
wzoru: 



FX2019 = 
𝐅𝐗𝟐𝟎𝟏𝟖

𝐅𝟐𝟎𝟏𝟖
  · FK 

 
FX2019  – wartość subwencji na utrzymanie potencjału badawczego dla jednostki 
kategoryzowanej X w 2019 r. 
𝐅𝐗𝟐𝟎𝟏𝟖 - wartość środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego dla 
jednostki kategoryzowanej X w 2018 r. 
F2018 – suma wartości środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego 
dla wszystkich jednostek kategoryzowanych w 2018 r. 
FK – środki do podziału pomiędzy jednostkami kategoryzowanymi uczelni w 2019 
r. 
 
 

§ 4 
Środki finansowe z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego muszą być 
wykorzystane w roku kalendarzowym, na który zostały przyznane.  
 

 
 

§ 5 
Interpretacja Regulaminu w kwestiach spornych należy do Rektora Politechniki 
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 
 

§ 6 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalania przez Senat Politechniki Rzeszowskiej  
im. Ignacego Łukasiewicza. 
 
 
 

 


