
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.104.2020 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 8 października 2020r. 
zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R –R0161/50/2019 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
z dnia 15 maja 2019r 

w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków 
tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", 

przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe 
lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane 

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z poźn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 392) zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
W Zarządzeniu wewnętrznym Nr R –R0161/50/2019 Rektora Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019r  
w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków, tzw. "subwencji badaw-
czo-rozwojowej”, przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na ba-
dania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie po dotychczaso-
wym § 1 a przed dotychczasowym § 2 wprowadza  się § 2 o brzmieniu:  

§2 
     „1.  Środki przyznane w ramach Subwencji B+R należy wydatkować nie dłużej niż do 31 

października roku następnego po przyznaniu subwencji. 
2. Środki niewykorzystane w określonym terminie zasilają Rezerwę Rektora w ramach 

subwencji B+R. Sposób wnioskowania o środki z Rezerwy Rektora w ramach subwencji 

B+R określa zarządzenie. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną wyjątkowo środki przyznane w ramach Subwen-
cji B+R na rok 2019, można wydatkować do 31 października 2021r.” 

 
§2  

Numeracja kolejnych paragrafów zmienia się odpowiednio.  
 

§3 
Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.  
 
 

 Rektor  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

                       prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 


