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R-B-SOP.014.1.57.2021 

ZARZĄDZENIE NR 57/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2020 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 

W zarządzeniu nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie rejestrowania  

i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę a wydarzenie upowszechniające 

naukę lub rozwijające dydaktykę wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 dodaje się ust.5 o treści: 

 

5. W przypadku konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w cyklach 

trzyletnich, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Prorektor właściwy ds. nauki może 

wyrazić zgodę na przedłużenie okresu, o którym mowa w ust.3 pkt.1 do trzech lat liczonych od początku 

kolejnego roku po zakończeniu Wydarzenia. 

2) W załączniku nr 6 Procedura rejestrowania i rozliczania wydarzeń upowszechniających naukę  

lub rozwijających dydaktykę, punkt 13 części III Rozliczenie wydarzenia otrzymuje brzmienie: 

 

13. Niewykorzystane środki przechodzą do dyspozycji Uczelni: 

a) w przypadku dokonania przez PKO/OW całościowego rozliczenia Wydarzenia w terminie określonym  

w pkt.6: 

 po upływie dwóch lat licząc od początku kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu 

Wydarzenia, 

  za zgodą Prorektora właściwego ds. nauki po upływie trzech lat licząc od początku kolejnego roku 

kalendarzowego po zakończeniu Wydarzenia - w przypadku Wydarzeń organizowanych w cyklach 

trzyletnich, 

b) po upływie terminu określonego w pkt.6 - w przypadku niedokonania przez PKO/OW dokona 

całościowego rozliczenia Wydarzenia w tym terminie, 

Kontrolę nad rozliczeniem niewykorzystanych środków sprawuje KW. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

             Rektor 

 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


