
ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 5 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności Inkubatorów Doskonałości 

Naukowej utworzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - 

Uczelnia Badawcza” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin działalności Inkubatorów Doskonałości 

Naukowej utworzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia 

Badawcza”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. badań naukowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

REKTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 18/2021 
z dnia 5 lutego 2021 r. 

 

 

Regulamin działalności Inkubatorów Doskonałości Naukowej 

 

§ 1.1. Inkubatory Doskonałości Naukowej, zwane dalej IDN, wyłonione w drodze 

konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, tworzone są na wydziale. 

2. Inkubatory jako centra podporządkowane są organizacyjnie dziekanowi 

wydziału, w którego strukturze zostały utworzone, a merytorycznie Prorektorowi ds. 

badań naukowych. 

3. Centra badawcze, o których mowa w ust. 2, noszą nazwy zaczynające się od 

słów „Inkubator Doskonałości Naukowej” z rozwinięciem określającym ich specyfikę 

badawczą. 

 

§ 2.1. Celem Inkubatorów Doskonałości Naukowej jest wymierne zwiększenie 

osiągnięć naukowych w obszarach badawczych, które w skali Uniwersytetu 

Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową.  

2. Inkubatory Doskonałości Naukowej mają za zadanie kreowanie nowych 

zespołów badawczych, podejmowanie nowych badań lub nadanie nowej jakości 

istniejącym kierunkom badań, stymulowanie działalności naukowej w ramach 

powiązanych dyscyplin oraz osiągnięcie określonych wskaźników publikacyjnych  

i sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.  

 

§ 3.1. Zespół badawczy Inkubatora Doskonałości Naukowej tworzą Kierownik 

Inkubatora oraz członkowie. Skład osobowy IDN określany jest we wniosku o utworzenie 

Inkubatora Doskonałości Naukowej i może być okresowo aktualizowany przez Rektora na 

wniosek kierownika Inkubatora. W ramach działalności naukowej IDN przewiduje się 

również aktywność badawczą doktorantów. 

2. Na czas realizacji projektu w każdym Inkubatorze zatrudnianych jest na 

podstawie umowy o pracę od dwóch do trzech badaczy, z których co najmniej dwóch to 

młodzi naukowcy. 

3. W przypadku zwycięstwa w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości 

Naukowej wnioskodawca spoza Uniwersytetu Wrocławskiego przystępuje do konkursu  

dotyczącego zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim jako Kierownik Inkubatora. 

Konkurs na zatrudnienie w Uniwersytecie Wrocławskim Kierownika oraz członków 

Inkubatora ogłasza Rektor. W przypadku konkursu na zatrudnienie członków Inkubatora 

Kierownik Inkubatora proponuje kryteria merytoryczne konkursu. 

4. Kierownik Inkubatora oraz członkowie afiliują w Uniwersytecie Wrocławskim 

osiągnięcia naukowe powstałe w ramach projektu. 

 

§ 4. Kierownicy Inkubatorów Doskonałości Naukowej składają Prorektorowi ds. 

badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, za pośrednictwem Komitetu Sterującego, 

coroczne sprawozdanie z działalności Inkubatora do końca lutego każdego roku. Wzór 

sprawozdania określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5.1. Po upływie dwóch lat od utworzenia działalność Inkubatora Doskonałości 

Naukowej  podlega on ocenie przez Komitet Sterujący,  w szczególności stopień realizacji 

planu działania. 



2. Komitet Sterujący informuje Rektora oraz Prorektora ds. badań naukowych o 

wyniku oceny. 

3. Konsekwencją oceny negatywnej jest wstrzymanie finansowania oraz 

rozwiązanie Inkubatora. Zasady ewaluacji Inkubatorów Działalności Naukowej określa 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6.1.Działalność Inkubatorów Doskonałości Naukowej jest finansowana  

w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”. 

2. Każdy Inkubator Doskonałości Naukowej dysponuje budżetem w wysokości 800 

000 zł rocznie, rozliczanym na zasadzie subwencji. 

2. Z budżetu Inkubatora Doskonałości Naukowej finansowane są koszty 

zatrudnienia osób wchodzących w skład Inkubatora,  wyłonionych w drodze konkursów 

zgodnie z § 3 ust. 2-3 oraz inne koszty związane z jego działalnością.  

3. Działalność finansowa Inkubatora Doskonałości Naukowej jest prowadzona na 

zasadach ogólnych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

 

 

 

Wzór sprawozdania rocznego  

 

Skład osobowy 

● Ogólna liczba osób zatrudnionych w Inkubatorze 

● Osoby zatrudnione w Uniwersytecie Wrocławskim przed utworzeniem IDN 

● Osoby zatrudnione w Uniwersytecie Wrocławskim po uzyskaniu finansowania 

IDN 

● Osoby spełniające kryterium młodego naukowca  

● Stopień/tytuł naukowy 

● Dyscyplina(y) badawcza(e) reprezentowane przez członków IDN (w %) 

Realizacja planu badawczego 

Opis zakresu i rodzaju zrealizowanych inicjatyw badawczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem inicjatyw interdyscyplinarnych i wskazaniem, na czym polega 

interdyscyplinarność w zakresie personalnym, publikacyjnym, grantowym, krajowym i 

międzynarodowym 

Wymierne efekty działalności 

Publikacje: 

Lista publikacji naukowych z punktami zgodnymi z aktualną punktacją czasopism 

naukowych, z podziałem na  

● artykuły w czasopismach obcojęzycznych o zasięgu międzynarodowym i 

wysokiej cytowalności oraz innych publikacji naukowych (opublikowanych lub 

złożonych do druku)  

● artykuły w innych czasopismach obcojęzycznych i czasopismach o zasięgu 

krajowym oraz innych publikacji naukowych (opublikowanych lub złożonych do 

druku) – dołączyć spis publikacji 

inne publikacje naukowe (monografie, rozdziały w monografii) – 

Wystąpienia konferencyjne: 

● Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych – dołączyć spis wystąpień 

(Imię i nazwisko / tytuł konferencji / tytuł wystąpienia / data / instytucja 

organizująca) 

● Wystąpienia na konferencjach krajowych – dołączyć spis wystąpień (Imię i 

nazwisko / tytuł konferencji / tytuł wystąpienia / data / instytucja organizująca) 

 

Udział w projektach badawczych: 

Spis projektów (imię nazwisko kierownika, tytuł projektu, nr projektu, rodzaj 

programu, czas trwania projektu, budżet całkowity, funkcje członków Inkubatora w 

projekcie) w podziale na 

● projekty pozyskane w ramach działalności Inkubatora, finansowane przez 

instytucje międzynarodowe  

● projekty pozyskane w ramach działalności Inkubatora finansowane przez 

instytucje krajowe – dołączyć spis projektów (imię nazwisko kierownika, tytuł 

projektu, nr projektu, rodzaj programu, czas trwania projektu, budżet 

całkowity, funkcje członków Inkubatora w projekcie)  

● wnioski o finansowanie projektów badawczych złożone w konkursach (bez 

rozstrzygnięcia do czasu złożenia sprawozdania)  

 

Inna aktywność  

(uzyskane patenty, licencje, wzory użytkowe, podejmowane inicjatywy wspólnie z 



instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, działalność ekspercka, działalność 

popularyzatorska bezpośrednio związana z zakresem działania IDN, inne) 

Sprawozdanie finansowe 

 

Pozycje 

kalkulac

yjne 

Rok 2021 

 

Rok ….. 

 

Razem 

 planowan

e 
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e 

planowan

e 

poniesion

e 

planowan

e 

poniesion

e 

1 2 3 … .. … …. 

1. 

Wynagro

dzenia z 

pochodn

ymi  

      

2. Inne 

koszty, 

w tym 

koszty 

usług 

obcych 

      

3. 

Koszty 

realizacji 

ogółem 

      

 

 

Potencjalne zagrożenia w realizacji założeń i celów Inkubatora 

Wskazanie i opis ryzyk i zagrożeń 

 

 

Miejsce i data wypełnienia raportu: ……………………………………………………. 

 

Podpis Kierownika Inkubatora : …………………………………………….. 

 

Podpis Pełnomocnika Rektora ds. projektu IDUB ………………………..                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

 

 

Zasady ewaluacji Inkubatorów Doskonałości Naukowej 

 

1. Kierownicy Inkubatorów Doskonałości Naukowej przedkładają Prorektorowi  

ds. badań naukowych, za pośrednictwem Komitetu Sterującego projektu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, coroczne sprawozdania  

z działalności za poprzednie 12 miesięcy. 

2. Na podstawie rocznych sprawozdań z działalności Komitet Sterujący dokonuje 

corocznej ewaluacji Inkubatorów.  

3. W trakcie ewaluacji uwzględniane są osiągnięcia powstałe w trakcie działalności 

Inkubatora, zestawione z celami deklarowanymi we wniosku, który został 

zgłoszony w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej.  

W przypadku wątpliwości mających istotne znaczenie dla wydania oceny, Komitet 

Sterujący może zażądać dodatkowych wyjaśnień. 

4. Ewaluacja obejmuje następujące elementy: 

1) skład osobowy, a w szczególności wywiązanie się z warunku zatrudnienia 

badaczy finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność 

Inkubatora, 

2) realizacja planu badawczego, w tym interdyscyplinarność, międzynarodowy 

wymiar działania, 

3) wymierne efekty działalności (publikacje, wystąpienia konferencyjne, 

wnioski grantowe, inna aktywność), 

4) rozliczenie wykorzystania przyznanych środków finansowych, 

5) wskazanie potencjalnych zagrożeń w realizacji założeń i celów Inkubatora – 

opis ryzyk i zagrożeń. 

5. Ewaluacja przeprowadzona po dwóch latach działalności Inkubatora kończy się 

oceną, która może być: pozytywna, pozytywna warunkowa lub negatywna.  

W przypadku oceny negatywnej Rektor rozwiązuje Inkubator.  

6. Komitet Sterujący przedstawia swoje rekomendacje ewaluacyjne Rektorowi i 

Prorektorowi ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, który podejmuje 

ostateczną decyzję odnośnie do dalszego funkcjonowania Inkubatora oraz do 

środków przeznaczonych na jego funkcjonowanie.  


