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R-B-SOP.021.1.66.2021 

ZARZĄDZENIE  NR 173/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

 

Na podstawie § 110 ust.3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala się, 

co następuje. 

§ 1 

W Regulaminie „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu” wprowadzonym Zarządzeniem nr 132/2019 Rektora  Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5.  Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust.1, z uwzględnieniem ust. 3 i 

4 ustala Rektor na wniosek Prorektora właściwego do spraw finansów. 

2) W § 7 ust. 8-9 otrzymują brzmienie:  

8. Uprawnionymi do składania wniosków o finansowanie ze środków funduszu, o 

którym mowa w ust. 1, w zakresie zadań określonych w ust.7 pkt.1 i 3 są dziekani 

wydziałów, zaś w zakresie zadań określonych w ust.7 pkt.2 jest Prorektor właściwy 

do spraw nauki. 

9. Dofinansowanie jednostkowego zadania/ zespołu badawczego ze środków 

funduszu, o którym mowa w ust. 1, na zadania określone w ust.7 pkt. 1 i 3 nie może 

przekraczać kwoty 300 tys. zł. 

3) W § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5.  Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust.1, z uwzględnieniem ust. 3 i 

4 ustala Rektor na wniosek Prorektora właściwego do spraw finansów. 

4) Wprowadza się § 9 o brzmieniu: 
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§ 9 

 

1. Na podstawie art. 409 ust 2 pkt. 2 Ustawy oraz § 110 ust. 2 pkt. 4 Statutu, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu może tworzyć fundusz rozwoju Uczelni.  

2. Fundusz rozwoju Uczelni zwiększa się przez: 

a) odpisy w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 

b) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Odpis w ciężar kosztów działalności w roku kalendarzowym nie może być większy niż 25% 

planowanego zysku brutto na dany rok powiększonego o sumę planowanego odpisu na 

fundusz rozwoju Uczelni oraz planowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za 

wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów. 

W przypadku osiągnięcia mniejszego niż planowany na dany rok zysku brutto 

powiększonego o sumę planowanego odpisu na fundusz rozwoju Uczelni oraz 

planowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów 

oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów , odpis na fundusz rozwoju 

Uczelni ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia 

zysku brutto większego niż planowany, odpis ustala się w wielkości planowanej. 

4. Odpisu na fundusz rozwoju Uczelni dokonuje się przed dokonaniem odpisu na własny 

fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla 

pracowników i doktorantów przy łącznym spełnieniu warunków, że: 

a) nie spowoduje to wystąpienia straty netto w tym roku obrotowym oraz 

b) możliwe będzie dokonanie zaplanowanego odpisu na własny fundusz na stypendia za 

wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i 

doktorantów zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3. 

5. Wysokość odpisu na fundusz, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, ustala 

Rektor na wniosek Prorektora właściwego do spraw finansów. 

6. Środkami zgromadzonymi w funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponuje Prorektor 

właściwy ds. rozwoju.  

7. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się w na 

finansowanie wydatków na wdrażanie projektów strategicznych, za wyjątkiem wydatków 

na zakup i modernizację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

8. Administratorem funduszu jest Centrum Zarządzania Projektami, które dokonuje 

potwierdzenia: 
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a) zgodności wydatku wnioskowanego do sfinansowania z funduszu z zakresem 

przedmiotowym projektu strategicznego oraz  

b) dostępności środków funduszu rozwoju na sfinansowanie wydatku.  

9. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu rozwoju Uczelni pozostają 

w funduszu na rok następny. 

10. W przypadku wykorzystania funduszu rozwoju Uczelni wydatki na wdrażanie projektów 

strategicznych finansowane są w ciężar kosztów działalności Uczelni. 

 

§ 2 

Jednolity tekst Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu” zawiera załącznik do Zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                   Rektor 

 

 prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


