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KOMUNIKAT KWESTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

Nr 4/2019 

Z DNIA 18 LISTOPADA 2019 r. 

W SPRAWIE TERMINÓW PRZEKAZANIA DO ROZLICZENIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 2019 ROKU 

 

           W związku z Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

1) nr 1/2019 w sprawie dni wolnych od pracy w 2019 r. oraz 

2) nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad 

zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło 

informuję, co następuje: 

§ 1 

 

1. W miesiącu grudniu 2019 r. wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy 

o dzieło) są dokonywane wyłącznie w dniu 10 grudnia 2019 r. Wypłata w tym dniu nastąpi tylko 

na podstawie prawidłowo sporządzonych rachunków: 

1) płatnych z projektów badawczych (grantów) w ramach NCN i NCBiR, które zostaną wraz z 

umowami złożone w Sekcji Obsługi Finansowej Badań Naukowych w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 22.11.2019 r. 

2) płatnych z innych źródeł finansowania, które zostaną wraz z umowami złożone w Dziale 

Płac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2019 r. 

2. Wszystkie rachunki do umów cywilnoprawnych, które wraz z umowami zostaną złożone           

po terminach wskazanych w ust.1, będą stanowić podstawę do wypłat realizowanych w roku 

2020 r. 
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§ 2 

              

Wszelkie faktury i rozliczenia (delegacje, zaliczki i inne) finansowane w ramach projektów NCN i 

NCBiR należy złożyć w Sekcji Obsługi Finansowej Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 13.12.2019 r.  

§ 3 

 

1. Wszelkie dokumenty, na podstawie których płatności powinny być zrealizowane w roku 2019 

r., należy złożyć do Działu Finansowego/ Działu Księgowości Filii w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 17 grudnia 2019 r.  

2. Dokumenty złożone w terminie późniejszym zapłacone zostaną w 2020 roku. 

 

§ 4 

Dotyczące 2019 roku pozostałe faktury, rozliczenia delegacji oraz inne dokumenty rozliczane przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu należy składać w Dziale Finansowym/Dziale Księgowości Filii 

najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.  
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