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ZARZĄDZENIE nr 69/2022 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020  

w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala się, co 

następuje. 

 § 1 

W Zarządzeniu nr 213/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia             

3 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek: 

1)  W § 3 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 

7)  wydawnictw zwartych (książek w formie tradycyjnej) dokonywanych przez 

Bibliotekę Główną z jej budżetu zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem 

Rektora procedurą zakupu i udostępniania książek na potrzeby badań 

naukowych;  

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Wniosek o wydatek, po jego podpisaniu przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem 

ust.2, podlega kolejno: 

1) potwierdzeniu dostępności środków przez dysponenta lub administratora 

budżetu zgodnie z § 5; 

2) potwierdzeniu kontrasygnaty zgodnie z § 6; 

3) zatwierdzeniu przez Decydenta. 

2. Na podstawie decyzji Dziekana Wydziału wydanej za pośrednictwem 

dedykowanego systemu zawierającego potwierdzenie środków przez dysponenta 

lub administratora budżetu zgodnie z § 5, wniosek o zgodę na wydatek, 

sporządzany jest przez pracownika obsługi administracyjnej wydziału i podlega 

kolejno: 

1) podpisaniu przez osobę, która jest wnioskodawcą; 

2) zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału. 

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się potwierdzenia dostępności 



 

 
 

środków zgodnie z § 5, pod warunkiem, że zostało ono wcześniej dokonane przez 

COBN przed wydaniem decyzji Dziekana Wydziału o dofinansowaniu badań. 

3) w § 5 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

5) dyrektor/ pracownik Centrum Obsługi Badań Naukowych - w przypadku 

zakupów realizowanych z budżetów projektów nadzorowanych przez 

COBN, działań upowszechniających naukę finansowanych z subwencji lub 

darowizny przekazanej Uczelni na działalność w obszarze nauki, grantów 

finansowanych z programów NCN, wydatków dokonywanych przez katedry 

z przydzielonych im środków pochodzących z podziału subwencji na 

wydziały, wydatków dokonywanych z wydziałowych budżetów 

zadaniowych na cele inwestycyjne, funduszu badań naukowych i 

komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni oraz 

z funduszu badań naukowych dla doktorantów i studentów;  

4) w § 6 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) realizowanych na podstawie procedur zakupowych wprowadzonych 

zarządzeniami Rektora lub Kanclerza; 

5) w § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) bezpośrednio i wyłącznie związanych z realizowanymi badaniami 

naukowymi, finansowanych ze środków pochodzących z subwencji lub 

budżetu zadaniowego na cele inwestycyjne związane z działalnością 

naukowo-badawczą, określonych rodzajowo w zarządzeniu Rektora, z 

wyłączeniem zakupów licencji na specjalistyczne oprogramowanie; 

6) w § 7 ust. 1 pkt 4 a otrzymuje brzmienie: 

a. subwencji przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą na wydziale, 

wydziałowego budżetu zadaniowego na cele inwestycyjne oraz 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

       prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 


