
PISMO OKÓLNE NR 2 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie rejestracji prac bezumownych  

prowadzonych w ramach odpłatnej działalności badawczej 

1. 1Prace bezumowne prowadzone w ramach odpłatnej działalności badawczej (ODB), tj. drobne 

zlecenia o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł brutto lub zlecenia przekraczające tę wartość, dla 

których Rektor lub prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni wydał zgodę na ich bezumowną 

realizację, są rejestrowane w systemie panel2.zut.edu.pl przez pracownika jednostki organizacyjnej 

(tj. wydziału/jednostki międzywydziałowej/jednostki ogólnouczelnianej) realizującej te prace, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia dostępu do systemu.  

2. Charakter danej pracy bezumownej określa ostatni, zmienny człon numeru pracy nadanego przez 

jednostkę organizacyjną (przed liczbą kontrolną). Na tej podstawie wyróżnia się następujące 

rodzaje prac w ramach odpłatnej działalności badawczej: 

a) 515-…-06/15 – prace o charakterze usługowym finansowane ze środków krajowych, 

b) 515-…-05/15 – prace o charakterze badawczym finansowane ze środków krajowych, 

c) 515-…-04/15 – prace o charakterze badawczym finansowane ze środków zagranicznych, 

d) 515-…-03/15 – prace o charakterze usługowym finansowane ze środków zagranicznych, 

e) 515-…-02/15 – prace finansowane ze środków budżetowych. 

3. Jednostka, o której mowa w pkt 1, w odpowiedzi na pismo Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii (RCIiTT) składa w Sekcji Administracyjno-Finansowej RCIiTT w terminie 14 dni w formie 

elektronicznej (w formacie Microsoft Excel) i papierowej wykaz prac bezumownych prowadzonych 

w ramach ODB, którego wzór określa załącznik do niniejszego pisma. 

4. Traci moc pismo okólne nr 3 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie rejestracji prac 

prowadzonych w ramach odpłatnej działalności badawczej. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  

  

 
1 zmiana pkt pismem okólnym nr 4 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2020 r. 



Załącznik 

do pisma okólnego nr 2 Rektora ZUT z dnia 15 lipca 2020 r. 
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