
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/2020 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 14 lipca 2020 roku 

 
 

w sprawie organizacji, finansowania i rozliczania konferencji naukowych 
 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH 
zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

1. Konferencje naukowe (także: sympozja, seminaria oraz inne narady i spotkania) mogą 
być organizowane, po uzyskaniu pisemnej zgody prorektora właściwego ds. nauki.  
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację konferencji występuje organizator. Wzór 
wniosku określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być wcześniej zaopiniowany przez: 
1) kierownika jednostki organizacyjnej oraz  
2) Inspektora Danych Osobowych, w zakresie zgłoszenia czynności przetwarzania 

danych osobowych. 
3. Uzyskanie zgody na zorganizowanie konferencji, upoważnia jednostkę organizacyjną 

organizującą konferencję do wysyłania zaproszeń, zawiadomień, komunikatów. 
4. Za organizację konferencji odpowiada komitet organizacyjny powołany, na wniosek 

organizatora, przez kierownika jednostki organizacyjnej. 
 

§ 2 
1. Do zadań komitetu organizacyjnego w szczególności należy: 

1) sporządzenie wstępnej kalkulacji kosztów konferencji, z zastrzeżeniem ust. 2; 
2) przygotowanie materiałów konferencyjnych, programów, zaproszeń, druków itp.; 
3) wyznaczenie terminu dokonywania opłat konferencyjnych - co najmniej 1,5 miesiąca 

przed planowanym terminem konferencji; 
4) prowadzenie rejestru kosztów i przychodów związanych z konferencją; 
5) przestrzeganie zasad i wytycznych dotyczących RODO, w tym zapisywanie danych 

osobowych wyłącznie w zasobach sieciowych UPH; 
6) sporządzenie kalkulacji wynikowej konferencji; 
7) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konferencji. 



2. Kalkulację wstępną kosztów konferencji składa się w Dziale Nauki i Współpracy  
z Zagranicą, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem konferencji, według 
wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
Do kalkulacji dołącza się program konferencji.  

3. Kalkulację wstępną zatwierdza kwestor i prorektor właściwy ds. nauki. 
4. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać koszty organizacyjne 

planowanej konferencji, w tym odpłatności za wynajem sal w obiektach UPH, ustalane 
odrębnym zarządzeniem rektora. 

 
§ 3 

1. Konferencje są finansowane ze środków pochodzących w szczególności z: 
1) wpłat uczestników, współorganizatorów; 
2) wpłat sponsorów; 
3) środków własnych jednostki organizacyjnej organizującej konferencję; 
4) ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (w tym:  

w ramach subwencji na naukę, programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
2. Środki, o których mowa w ust. 1, gromadzone są na oddzielnym, wydzielonym dla 

potrzeb konferencji subkoncie. Wpłaty powinny precyzyjnie określać nazwę konferencji 
(hasło) i podmiot dokonujący wpłaty. 

3. Przewidziane źródła finansowania powinny zapewnić pokrycie w całości kosztów 
organizowanej konferencji. 

4. Koszty pobytu uczestników konferencji (wyżywienie, zakwaterowanie, imprezy 
towarzyszące) nie mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na działalność 
badawczą oraz dydaktyczną.  

5. Z opłat konferencyjnych mogą być zwolnieni goście honorowi konferencji. Koszty pobytu 
gości honorowych pokrywa organizator konferencji, w ramach posiadanych środków. 

 
§ 4 

1. Kalkulację wynikową konferencji składa się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą  
w terminie jednego miesiąca od dnia jej zakończenia. Wzór kalkulacji wynikowej określa 
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Kalkulację wynikową zatwierdza kwestor  
i prorektor właściwy ds. nauki. 

2. Jeżeli po rozliczeniu konferencji pozostaje nadwyżka finansowa, organizator konferencji 
wskazuje sposób jej wykorzystania (np.: druk materiałów pokonferencyjnych, zasilenie 
budżetu jednostki organizatora lub budżetu następnej konferencji, w przypadku 
konferencji cyklicznych). 

 
§ 5 

Sprawozdanie merytoryczne z konferencji składa się w Dziale Nauki i Współpracy  
z Zagranicą w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, według wzoru określonego  
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Do sprawozdania należy dołączyć druk 
materiałów konferencyjnych i publikacji pokonferencyjnych, przygotowanych na czas 
konferencji. 
 

§ 6 
Konferencje organizuje się z zastosowaniem procedur określonych w ustawie - Prawo 
zamówień publicznych.  



§ 7 
Tracą moc: 

1) Zarządzenie Rektora Nr 33/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji, 
finansowania i rozliczania konferencji naukowych; 

2) Zarządzenie Rektora Nr 8/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie 
Rektora Nr 33/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji, finansowania  
i rozliczania konferencji naukowych. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

REKTOR 
 
         dr hab. Tamara Zacharuk 
            profesor nadzwyczajny  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Rektora Nr 110/2020 

 
 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY  
NA ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ 

 

Organizator konferencji  

Współorganizatorzy 
konferencji 

1. 

2. 

Osoba odpowiedzialna za 
organizację konferencji 

Nazwisko i imię  

Tytuł/stopień naukowy  

Wydział  

Instytut  

Tel. kontaktowy  

Adres e-mail  

Tytuł konferencji  

Termin konferencji od: do: 

Miejsce konferencji 
(planowane miejsce 
obrad) 

 

Zasięg konferencji (międzynarodowa, z udziałem 
gości zagranicznych, krajowa, regionalna)* 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej  

Numer rachunku bankowego, na który wnosi się 
opłaty konferencyjne  

 

Przewidywana liczba 
uczestników 

Ogółem:  

w tym zagranicznych:  

Czy konferencja ma charakter cykliczny  

Forma upowszechniania wyników konferencji  

(materiały konferencyjne – należy podać tytuł 
i planowaną datę wydania)   

 

 
 
                                                    ………………………..…………………… 
        Data i podpis organizatora konferencji 

 



 
                                                                                 Zgoda dziekana / kierownika jednostki 
 
 
 
 
………………………….                                           …………………………………….. 
             (podpis)                                                                  (data i podpis) 
 
 
 
 
 
Potwierdzam, iż organizator dopełnił formalności związane z kwestią 
bezpieczeństwa danych osobowych.    
 
 
                                                                              ....................................... 
                                                                                                 (data i podpis IOD) 
     

     Akceptuję: 
  
 

 
 …..…………………………. 
 PROREKTOR DS. NAUKI 

 
 
 
 
 
 

* 
1) konferencja krajowa – to konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek    

naukowych; 
2) konferencja międzynarodowa – to konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Rektora Nr 110/2020 

 
 

Kalkulacja wstępna*/ wynikowa* konferencji* / seminarium* 
 
1. Dane podstawowe: 

 
Tytuł  
Organizator  
Osoba odpowiedzialna 
za organizację, tel. 

 Liczba  
uczestników

 

Miejscowość  Termin  
 
2. Źródła finansowania: 
 
Wpłaty uczestników konferencji = liczba 
uczestników x  wysokość opłaty 
konferencyjnej 

 

Dofinansowanie: 
- 
- 
- 

 

Darowizny 
Wpływy z reklam i sponsoringu 
Inne 
Razem 
 
3. Planowane* / poniesione*  koszty: 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 
1 Wynagrodzenia z pochodnymi 
2 Koszty wyżywienia 
3 Koszty zakwaterowania 
4 Koszty organizacyjne, w tym: (suma 4a- 4c)
4a wynajem sali wykładowej
4b druk materiałów, zaproszeń, programu itp.
4c zakup materiałów biurowych
5 Koszty imprez towarzyszących ( wycieczki, muzeum, itp.)
6 Transport uczestników 
7 Koszty materiałów pokonferencyjnych
8 Inne 
9 Razem ( 1-8) 
10 Koszty ogólnouczelniane (5% od pozycji 9 z wyłączeniem 

usług wewnętrznych) 
 

11 Ogółem ( 9 + 10)
 
…………………………………....................          .......................................................... 
osoba odpowiedzialna za realizację                                    kierownik jednostki organizacyjnej 
 
 
.................................................                                           ....................................................
    kwestor                                                                   prorektor ds. nauki 
 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Rektora Nr 110/2020 

  
 
 
………………………...........                                          Siedlce, ......................................... 
   jednostka organizacyjna 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej  

organizowanej lub współorganizowanej  
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 

 

 

1. Tytuł konferencji: ............................................................................................................ 

2. Miejsce i czas trwania .................................................................................................... 

3. Nazwa organizatora konferencji  ................................................................................... 

4. Współorganizatorzy konferencji – wymienić wszystkie jednostki organizacyjne 

biorące udział w organizacji konferencji ........................................................................ 

      ....................................................................................................................................... 

5. Skład komitetu organizacyjnego:.................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

6. Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji (tel., email)  

........................................................................................................................................ 

7. Zasięg konferencji (międzynarodowa, z udziałem gości zagranicznych, krajowa, 

regionalna)*  .................................................................................................................. 

8. Język konferencji  .......................................................................................................... 

9. Czy konferencja ma charakter cykliczny  TAK  /  NIE 

10. Liczba uczestników ogółem .......................................... 

      w tym zagranicznych (wymienić z jakich ośrodków): ................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

11. Liczba uczestników prezentujących referaty :................................................................ 

12. Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki 

naukowe: ...................................................................................................................... 

13. Forma upowszechniania wyników konferencji (materiały konferencyjne – należy 

podać tytuł i datę wydania)  ........................................................................................... 

14. Sprawozdanie merytoryczne (jako oddzielny załącznik). 



15. Lista uczestników (należy dołączyć kopię listy uczestników wraz z ośrodkami, które 

reprezentują). 

 
                 ………………………. 
                     podpis organizatora 
 
 
 
 
 

* konferencja krajowa – to konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek     
naukowych; 

    konferencja międzynarodowa – to konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników 
prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 

 
 
 

 
 


