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R-CLO-DOP.021.1.178.2022 

ZARZĄDZENIE NR  178/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

                                                z dnia 21.11.2022 r. 

   

w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 28 września 2021 roku w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i 

zasad ich rozliczania 

  

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. zarządzam, co następuje:  

  

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 

2021 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Do dyspozycji kierownika studiów podyplomowych pozostawia się 50% kwoty wyniku 

netto na edycji studiów podyplomowych (pozycja VI kosztorysu wynikowego) 

określonego w sposób wskazany w ust. 2, pod warunkiem zatwierdzenia kosztorysu 

wynikowego zgodnie z ust. 7 i z uwzględnieniem § 8 ust. 1 i 5. 

2) w § 4 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

12. Kwota pozostająca w dyspozycji kierownika studiów podyplomowych, o której mowa 

w ust. 8, jest pomniejszana dodatkowo o:  

1) 50% nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącej innych edycji studiów 

podyplomowych prowadzonych przez tego kierownika, która wynika z 

zatwierdzonego kosztorysu wynikowego, 

2) 100% nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącej innych edycji studiów 

podyplomowych prowadzonych przez tego kierownika, wynikającej z ewidencji 

księgowej w przypadku braku akceptacji przez kierownika studiów 

podyplomowych kosztorysu wynikowego do końca roku kalendarzowego, w 

którym edycja została zakończona i w efekcie przyjęcia do rozliczenia danej 

edycji studiów podyplomowych wstępnego kosztorysu wynikowego zgodnie z 

§ 4 ust. 4, 

3) 100 % wydatków ujętych w fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych, 

które nie zostały ujęte w kosztorysie wynikowym, o którym mowa w § 4 ust. 7 
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a zostaną ujęte w ewidencji księgowej po zatwierdzeniu kosztorysu 

wynikowego. 

3) W § 8 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

5. W przypadku braku akceptacji przez kierownika studiów podyplomowych 

kosztorysu wynikowego do końca roku kalendarzowego, w którym edycja została 

zakończona i w efekcie przyjęcia do rozliczenia danej edycji studiów 

podyplomowych wstępnego kosztorysu wynikowego zgodnie z § 4 ust. 4, 

kierownikowi studiów podyplomowych nie przysługuje prawo do wykorzystania 

nadwyżki z tej edycji.  

 

§ 2 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt. 3, który wchodzi w życie z 

dniem 2 stycznia 2023 r. i ma zastosowanie do edycji, dla których kosztorysy wynikowe nie zostały 

zaakceptowane do dnia wejścia w życie tego zarządzenia. 

  

  

  Rektor   

  

  

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  

  

 


