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PISMO OKÓLNE NR 6/2019 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w 

dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących 

z subwencji w roku ich płatności 

 

W związku z art. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz 

Zarządzeniem nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  

dla zapewnienia prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych ustalam, co następuje. 

 

§ 1  

Przez użyte w Piśmie Okólnym terminy należy rozumieć: 

1. Regulamin - Regulamin  Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

2. Niewykorzystane środki – niewykorzystane w ramach danego roku kalendarzowego środki przekazane 

katedrom z części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. 

 

§ 2 

1. W przypadku posiadania przez katedry niewykorzystanych środków,  do końca grudnia danego roku dopuszcza 

się dokonywanie płatności z tytułu zamówień, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym  

(np. opłaty konferencyjne). 

2. Możliwość dokonania takich płatności potwierdza COBN do kwoty nie przekraczającej niewykorzystanych przez 

daną katedrę środków, dokonując ich rezerwacji na kwoty płatności. 

3. Kwoty dokonanych rezerwacji, o których mowa w ust.2, stanowiące niewykorzystane w roku kalendarzowym 

środki, o których mowa w § 7 ust.3 Regulaminu zwiększają w tym roku fundusz badań naukowych  

i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni na zasadach określonych  

w Regulaminie. 

4. Wydatki dokonane zgodnie z ust.2 w danym roku kalendarzowym a dotyczące kolejnego roku kalendarzowego 

obciążają fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

5. Obciążenie funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni 

następuje w miesiącu realizacji zamówienia, na podstawie właściwego dowodu księgowego. 

6. Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem tych wydatków sprawuje COBN. 
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                                                                                                      Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


