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R-BP-SOP.014.2.1.2020 

 

PISMO OKÓLNE NR 1/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia  30 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 6/2019 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  

W Piśmie Okólnym nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 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: 

1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

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

roku dopuszcza się dokonywanie płatności i przeksięgowań z tytułu zamówień, które zostaną 

zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym (np. opłaty konferencyjne). 

2) Dodaje się § 3 o brzmieniu: 

W przypadku gdy: 

a. zakupy środków trwałych dla katedr realizowane są na podstawie przetargu na dostawę 

sprzętu komputerowego, w ramach którego termin składania ofert został wyznaczony do 

końca grudnia roku kalendarzowego a dostawy środków trwałych odbywają się w następnym 

roku kalendarzowym i jednocześnie 

b. w roku ogłoszenia przetargu zostały przez Centrum Obsługi Badań Naukowych dokonane 

rezerwacje środków w budżetach katedr na realizację tych zakupów 

mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3 i 6, zaś wydatki dokonane na te zakupy obciążają fundusz badań 

naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni w miesiącu 

przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 

 
§ 2 

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zakupów środków trwałych dla 

katedr, realizowanych na podstawie przetargów ogłoszonych od grudnia 2019 r. 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


