
Załącznik Nr 2  
do Instrukcji sporządzania, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

 

 
WYKAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

 
SUBWENCJA 

1) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, m.in. na: 
a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,  
b) utrzymanie i rozwój uczelni, 
c) realizacja inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, 
d) rozwój zawodowy pracowników uczelni. 

2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, m.in. na:  
a) prowadzenie działalności naukowej, 
b) realizacja inwestycji w obszarze działalności badawczej, 
c) kształcenie w szkole doktorskiej, 
d) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związany z tymi 

wynikami 
 
PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

1) środki projektu/programu 
2) środki pośrednie projektu/programu 
3) wkład własny projektu programu 

 
………………………………………………………………………………… 
dane identyfikujące projekt/program 

 
BADANIA I ZADANIA FINANSOWANE Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
………………………………………………………………………………… 
dane identyfikujące projekt/program 

 
PROJEKTY USTANOWIONE PRZEZ MINISTRA 

 
………………………………………………………………………………… 
dane identyfikujące projekt/program 

 
INNE PROJEKTY I PROGRAMY 

 
………………………………………………………………………………… 
dane identyfikujące projekt/program 

 
ZADANIA FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWYCH (jakich …………………………) 
 
ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 
ZADANIA FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH (jakich …………………………) 
 
 
 
 



ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZY UCZELNI 
1) Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
2) Własnego Funduszu Stypendialnego 
3) Funduszu Stypendialnego 
4) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
5) Funduszu zasadniczego 

a) zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
b) zadania modernizacyjne 

6) Inne – tworzone zgodnie ze statutem 
 
ŚRODKI WŁASNE 

1) z wpłat studentów studiów niestacjonarnych 
2) z wpłat uczestników studiów podyplomowych  
3) z nadwyżki środków wypracowanych na studiach podyplomowych 

 
………………………………………………………………………………… 
wskazać kierunek i rodzaj środków 
 

4) z wpłat uczestników szkoleń i kursów 
5) z nadwyżki środków wypracowanych na kursach i szkoleniach 

 
………………………………………………………………………………… 
wskazać kurs/szkolenie 
 

6) z wpłat na kierunki i specjalności prowadzone w języku obcym 
7) z opłat rekrutacyjnych 
8) z opłat konferencyjnych 
9) z wpłat własnych studentów/doktorantów (od sponsorów, darczyńców) 
10) z darowizn 
11) z podróży służbowych refundowanych   
12) z wpłat dotyczących wynajmu  
13) z prac zleconych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez Centrum Badań  

i Rozwoju  
a) środki bezpośrednie zadań zleconych (nazwa zadania ………………………………….) 
b) środki Centrum Badań i Rozwoju (narzutu dedykowanemu Centrum Badań  

i Rozwoju)  
14) inne …………………………. 

 
 
 
 


