
 

 
 
 

  
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 
DYREKTORA  

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ  
NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania studentom Uniwersyteckiego Centrum 

Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  

środków finansowych na badania naukowe 

Na podstawie §11 pkt. 10 Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 
Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Zarządzenie Nr 191 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.) postanawia się, co 
następuje:  

§ 1 

Wprowadza się Regulamin przyznawania studentom Uniwersyteckiego 

Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem 

środków finansowych na badania naukowe, który stanowi Załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Dyrektor  
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem  

Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem:  
 
 

……………………………………………… 
dr Mariola Zalewska 
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem  

Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem z dnia 10 czerwca 2021 r.  

w sprawie przyznawania studentom Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad 

Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem środków finansowych na 

badania naukowe  

 
Regulamin przyznawania studentom Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 

Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  

środków finansowych na badania naukowe 

1.  Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 

Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) przyznaje środki na działalność 

naukowo-badawczą dla studentów UCBS. 

2 Finansowanie obejmuje wyłącznie studentów UCBS w następujących 

kategoriach działalności naukowo-badawczej: 

a) wyjazdy na konferencje naukowe; 

b) prace badawcze; 

c) inne przedsięwzięcie naukowe nieuwzględnione w pkt. (a)-(b). 

3. Studenci UCBS mogą składać wnioski o finansowanie działalności naukowo-
badawczej w ramach dowolnej kategorii wymienionej w pkt. 2. 

4. Wnioski o finansowanie działalności naukowo-badawczej w danej kategorii 
dany student UCBS może otrzymać tylko raz. Wnioski można składać w Sekcji 
finansowej UCBS do p. 2007 dwa razy do roku. Terminy składania wniosków będą 
odpowiednio wcześniej publikowane na stronie internetowej UCBS. 

5. Wnioski o finansowanie działalności naukowo-badawczej muszą zawierać 
kosztorys, uzasadnienie działania oraz opinię promotora o projekcie. 

6. Wnioski o finansowanie działalności naukowo-badawczej rozpatruje komisja 
w składzie: Kierownik Studiów MSOŚ, Kierownik Studiów SD, Kierownik 
Administracyjny UCBS, którzy sporządzają listę rankingową i przedstawiają ją 
Dyrektorowi UCBS. 

7. Studenci korzystający z finansowania działalności naukowo-badawczej 

z subwencji przeznaczonej na badania pokrywają koszty poniesione z tytułu 

działalności naukowo-badawczej, a następnie UCBS, po rozliczeniu przyznanych 

funduszy zgodnie z terminami i zasadami obowiązującymi na UW, przedstawiają 

rachunki, na podstawie których dokonywana jest refundacja. Złamanie tych zasad 

może wiązać się ze wstrzymaniem refundacji całości przyznanego finansowania 

decyzją Dyrektora UCBS. 


