
1 

 

MINI-INFORMATOR OBSŁUGI FINANSOWEJ BADAŃ 

Niezbędnik badacza WSNSiR 

 

WYDATKI Z BADAŃ BST i DSM 

Finansowanie działalności w ramach badań statutowych (BST) i badań dla młodych 

naukowców oraz doktorantów (DSM) obejmuje koszty badań naukowych lub prac 

rozwojowych ujętych w planie zadaniowym. Koszty powinny być zgodne z wnioskiem 

składanym na badania. Mogą to zatem być następujące i przykładowe, ale zaplanowane we 

wniosku kategorie kosztów: 

- koszty zakupu książek itp. 

- koszty przeprowadzenia wywiadów itd. 

- koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej 

- koszty współpracy międzynarodowej (Uwaga! Nie można z badań opłacać składek 

członkowskich z racji przynależności do organizacji naukowych.) 

- koszty podróży (na konferencje, kwerendy i inne badania) 

- koszty materiałów biurowych oraz papieru.  

(Uwaga! Zakupy biletów, materiałów biurowych oraz papieru podlegają procedurom 

przetargowym, zatem należy je kupować za pośrednictwem firm, które wygrały przetargi 

na UW. Potrzebne jest wypełnienie odpowiednich druków dostępnych na stronie UW: 

http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/.) 

- koszty wykonania zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.  

 

Ponadto, z badań BST i DSM nie można kupować wizytówek ani materiałów dydaktycznych. 

Środki te przeznaczone są wyłącznie do opłacania zadań badawczych. 

 

Informacje dotyczące faktur, umów i rachunków, związanych zarówno z BST, DSM, jak i ze 

środkami z grantów NCN, NCBiR, NPRH, FNP i in., znajdują się na str. 2 i 3 niniejszego 

informatora. (Oczywiście środki z grantów wydawane być powinny także zgodnie ze 

złożonym wnioskiem, jak ma to miejsce w przypadku środków z BST i DSM.)  

 

Informacji szczegółowych dotyczących sposobów i możliwości finansowania poszczególnych 

zadań badawczych udziela Wydziałowa Sekcja Obsługi Badań oraz Wydziałowy 

Pełnomocnik Kwestora. 
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FAKTURY 

I. Opis faktur 

1. Zakup towarów: 

„Potwierdzam otrzymanie ……….. dla potrzeb ……….. Płatne z …………” 

2. Zakup książek: 

„Potwierdzam otrzymanie książek do użytku służbowego ………..(imię i 

nazwisko). Płatne z …………” 

3. Zakup usług: 

„Potwierdzam wykonanie usługi ……….. dla potrzeb ……….. Płatne z 

…………” 

4. Zakup usługi cateringowej: 

„Potwierdzam wykonanie usługi cateringowej dla potrzeb ………..Koszt usługi 

przypadający na jedną osobę……………. Płatne z …………” 

W przypadku usługi wykonywanej przez firmę Q-Catering, Olimpiada, 

Marysieńka należy dołączyć kosztorys menu podpisany przez firmę. 

5. Zakup książek za granicą (dotyczy tylko państw UE): 

Oprócz standardowego opisu należy dodatkowo umieścić następujące dane: 

- tytuł książki 

- numer ISBN 

- wagę książki 

- kraj wysyłki książki 

- kraj pochodzenia książki 

- kraj, w którym znajduje się magazyn, z którego wysłano książkę. 

Proszę zwrócić uwagę, aby na fakturze podany był NIP unijny. Bez niego nie ma 

możliwości rozliczenia faktury. 

Do faktury przelewowej należy dołączyć wypełniony i podpisany druk „dane do 

przelewu zagranicznego”. 

Faktury zagraniczne należy dostarczać do Sekcji Finansowej w tym samym 

miesiącu, w którym został dokonany zakup. W przypadku opóźnienia należy na 

fakturze wskazać osobę, która pokryje ewentualne odsetki karne za nieterminowe 

rozliczenie podatku VAT. 

6. Jeśli faktura została opłacona wcześniej, należy dopisać: „Proszę o zwrot na konto 

(imię i nazwisko) nr …………………………………..(tożsamy z numerem konta, 

na jakie wpływa wynagrodzenie)” oraz dołączyć potwierdzenie opłaty w 

przypadku zapłaty kartą lub przelewem. 

II. Faktury w formie elektronicznej są akceptowane, ale nie w formie skanu czy kserokopii. 

(Kwestura UW wyraziła zgodę na przyjmowanie faktur bez podpisu.) 

III.  Faktury proforma przyjmowane są wyłącznie w związku z opłatą konferencyjną. 

Prosimy o dostarczanie faktur rozliczających natychmiast po odbytej konferencji. 

IV. Niedopuszczalny jest zakup alkoholu, kwiatów, wieńców, nekrologów dla osób z rodzin 

Pracowników (wyłącznie dla Pracowników). 
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UMOWY CYWILNO-PRAWNE I RACHUNKI 

 

Umowy należy składać w dwóch oryginalnych egzemplarzach i jednym rachunku. 

 

I. Umowa zlecenie 

 

Umowa zlecenia, która ma być zawarta z osobą spoza UW (nie dotyczy studentów do 

26 roku życia) wymaga każdorazowej rejestracji w ZUS. W związku z tym najpóźniej 

na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia należy przedłożyć w Sekcji 

Finansowej wypełnioną umowę wraz z drukami ZUS ZUA, ZWUA, ZZA. 

 

Rachunek do umowy zlecenia należy dostarczyć najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, 

na jaki została zawarta umowa. Jeśli umowa zawarta została na kilka miesięcy, należy 

dostarczać rachunki na koniec każdego miesiąca.   

 

Rachunek powinien zawierać komplet podpisów: wystawcy rachunku, 

stwierdzającego wykonanie umowy, Pełnomocnika Kwestora, Dziekana. 

 

II. Umowa o dzieło 

 

Wypełnioną umowę o dzieło przed rozpoczęciem pracy przez wykonawcę należy 

każdorazowo przekazać do Radców Prawnych w celu jej akceptacji. Umowy o dzieło 

należy wystawiać tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli ich przedmiotem ma być 

opracowanie utworu mającego cechę twórczości o indywidualnym charakterze, z 

jednoczesnym zobowiązaniem pracownika do przeniesienia praw autorskich na UW. 


