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R-B-SOP.014.1.179.2020 

ZARZĄDZENIE NR 179/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 12 października 2020 r.  

  

w sprawie rejestrowania i rozliczania 

wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę  

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wprowadzam następujące zasady  

rejestracji i rozliczenia wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę: 

 

§ 1 

Za wydarzenie upowszechniające naukę lub rozwijające dydaktykę, zwane dalej „Wydarzeniem”, uznaje się kongres, 

konferencję naukową, sympozjum lub seminarium. 

 

§ 2 

1. Wniosek o rejestrację Wydarzenia, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego składa w Sekcji Obsługi 

Finansowej Badań Naukowych w Centrum Obsługi Badań Naukowych, w terminie nie później niż  jeden miesiąc 

przed rozpoczęciem Wydarzenia. 

2. Zgodę na organizację Wydarzenia wydaje Prorektor właściwy ds. nauki poprzez zatwierdzenie wniosku  

o rejestrację Wydarzenia.  

3. Wzór wniosku o rejestrację o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§  3 

W planowanym budżecie Wydarzenia należy uwzględnić narzut kosztów pośrednich Uczelni w wysokości 3% 

prognozowanych przychodów, z wyłączeniem: 

1)  przychodów z tytułu opłat  konferencyjnych  uczestników,  którzy  są  pracownikami  UEW  i  swoje  

uczestnictwo  pokrywają ze środków UEW przeznaczonych  na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 

(subwencja, fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych  

na Uczelni) albo z kwoty nadwyżki będącej w dyspozycji kierownika studiów podyplomowych na podstawie 

zatwierdzonego kosztorysu wynikowego albo z kwot niewykorzystanych środków z odbytych wcześniej 

Wydarzeń na podstawie rozliczenia Wydarzenia zatwierdzonego przez Kwestora, 

2) wpłat z dofinansowania z urzędów (Miasta, Marszałkowskiego itp.), 

3) wpłat od współorganizatora Wydarzenia (np. innej uczelni). 

 

§ 4 

1. Za rzetelne  rozliczenie przychodów i kosztów Wydarzenia odpowiada Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego.  

2. Najpóźniej ostatniego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym miało miejsce Wydarzenie, 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego składa do Sekcji Obsługi Finansowej Badań Naukowych całościowe 

rozliczenie Wydarzenia, zgodnie z wzorami rozliczeń stanowiącymi załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego 

zarządzenia. 
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3. W przypadku braku faktury za publikację w związku z przedłużającym się procesem publikacyjnym  

po Wydarzeniu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, zaopiniowany przez Sekcję Obsługi 

Finansowej Badań Naukowych, Kwestor może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia całościowego 

rozliczenia Wydarzenia, o którym mowa w ust.2. 

 

§ 5 

1. Niewykorzystane środki z organizacji Wydarzenia, po zatwierdzeniu rozliczenia przez Kwestora, pozostają  

do dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, pod warunkiem dokonania rozliczenia Wydarzenia 

w terminie, zgodnie z § 4 niniejszego  zarządzenia. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1  pozostają do dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przez 

okres dwóch lat licząc od początku kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu Wydarzenia i mogą  

być wykorzystane wyłącznie na wydatki określone w załączniku do Zarządzenia nr 156/2019 Rektora UEW  

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych  

i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni przeznaczonych na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego. 

3. Niewykorzystane środki z organizacji Wydarzenia przechodzą do dyspozycji Uczelni: 

1) po upływie dwóch lat licząc od początku kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu Wydarzenia  

– w przypadku dokonania przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego całościowego rozliczenia 

Wydarzenia w terminie określonym w § 4, 

2) po upływie terminu określonego w § 4 - w przypadku niedokonania przez Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego całościowego rozliczenia Wydarzenia w tym terminie. 

4. Kontrolę nad rozliczeniem niewykorzystanych środków sprawuje Kwestor.  

 

§ 6 

Wprowadzam do stosowania „Procedurę rejestrowania i rozliczania wydarzeń upowszechniających naukę lub 

rozwijających dydaktykę” regulującą szczegółowe zasady i etapy  rejestrowania i rozliczania wydarzeń na Uczelni, 

stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Wniosek o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę 

2) Załącznik nr 2 - Formularz promujący wydarzenie 

3) Załącznik nr 3 - Rozliczenie wydarzenia – rozwinięcie kosztów bezpośrednich 

4) Załącznik nr 4 - Rozliczenie wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę  

5) Załącznik nr 5 - Formularz podsumowujący realizację podsumowujący realizację wydarzenia 

organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

6) Załącznik nr 6 - Procedura rejestrowania i rozliczania wydarzeń upowszechniających naukę  

lub rozwijających dydaktykę.   

§8 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie Rektora nr 98/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku o rejestrację wydarzenia 

upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę i jego rozliczenia, 
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2) Zarządzenie Rektora nr 65/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 98/2014 

w sprawie wniosku o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę i jego 

rozliczenia. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


