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Przed rozpoczęciem wydatkowania środków 
warto zapoznać się z Regulaminem Udzielania 

Zamówień Publicznych UEK, a w razie 
jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się 

bezpośrednio z Administracją UEK.
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 Przesunięcie odbywa się za pomocą kontaktu
mailowego z P. Joanną Jasińską-Baran.

 
W treści niezbędne jest podanie kategorii wydatku,

nazwy pozycji oraz kwoty, z której przenosimy środki
oraz dokładnie te same informacje dotyczące pozycji,

którą zwiększamy.
 

W przypadku dokonywania większej ilości zmian
należy pokazać te informacje w formie tabeli, której

przykład obrazuje załącznik nr 1.

WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE

Przesunięcie środków

Zawieranie umowy 

W przypadku zawierania umowy, której stroną jest 
Uniwersytet niezbędny jest kontakt z radcami 

prawnymi Uczelni. Jest to proces długi, wymagający 
przynajmniej 3 tygodni.



WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE

W przypadku różnych źródeł finansowania 
przedsięwzięć mogą pojawić się zawiłości oraz 

problemy związane z rozliczeniami podatkowymi. Warto 
upewnić się co do poprawności i rozwiać wszelkie 

wątpliwości kontaktując się z odpowiednim 
pracownikiem Administracji.

Podatek

Przed zakupem

Zanim dokonany zostanie jakikolwiek zakup należy
odpowiedzieć na 2 pytania:

Czy planowany wydatek został uwzględniony 
w preliminarzu/złożony w zapotrzebowaniu 
do danej jednostki?

Czy mamy Realizatora Wewnętrznego  na 
UEK?



REALIZATOR WEWNĘTRZNY

Złożenie zapotrzebowania 
rocznego

Zapotrzebowania składane są na rok kalendarzowy 
po wcześniejszym kontakcie ze strony Realizatora.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość
zrealizowania niezaplanowanej dostawy - należy wtedy
skontaktować się  z Realizatorem w celu ustalenia, czy

takie zamówienie będzie możliwe.
Jeśli decyzja będzie pozytywna należy złożyć pismo do

Dyrektora Departamentu Zasobów 
i Rozwoju z prośbą o zgodę.

Kontakt w celu ustalenia 
szczegółów zamówienia

Kontakt z kierownikiem/pracownikiem jednostki,
omówienie konkretnie czego ma dotyczyć zamówienie

(specyfikacja, ilość, cena itp.).



REALIZATOR WEWNĘTRZNY

Generacja wniosku 
- P. Iwona Gaweł

Zwykle generacją wniosku zajmuje się Realizator, więc
ten krok jest najczęściej pomijany.

W przeciwnym wypadku niezbędny jest kontakt
mailowy z Panią Iwoną Gaweł z prośbą o generację

wniosku. Prośba powinna być wystosowana 2 tygodnie
przed wydatkiem oraz być sporządzona w formie tabeli

ze wzoru z załacznika nr 2 wklejonej do treści maila.

Tryb postępowania wyznacza kwota ustalona w skali całej 
Uczelni określona w Regulaminie Udzielania Zamówień 

Publicznych w UEK.

Realizacja zamówienia 
przez Realizatora



Kontakt mailowy z Panią Joanną Jasińska-Baran 
z prośbą o ulokowanie środków na wydatek. Niezbędne 

jest wskazanie, z której pozycji
 z preliminarza mają zostać ściągnięte środki.

BRAK REALIZATORA

Ulokowanie środków 
- P. Joanna Jasińska-Baran

 Kontakt mailowy z Panią Iwoną Gaweł z prośbą 
o generację wniosku. Prośba powinna:

- być wystosowana 2 tygodnie przed wydatkiem,
- być sporządzona w formie tabeli ze wzoru

wklejonej do treści maila,
- zawierać 3 wyceny zdobyte w wyniku złożonych

zapytań ofertowych w przypadku istnienia
Realizatora Wewnętrznego lecz korzystania 

z usług innego podmiotu.

Generowanie wniosku



BRAK REALIZATORA

Na każdym wniosku powinna znaleźć się data oraz 
podpisy Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, 

Kwestora oraz Dyrektora Departamentu 
ds. Zasobów i Rozwoju. Nie jest konieczne osobiste 

zbieranie tych podpisów – przekazaniem 
dokumentów zajmuje się Sekretariat Dyrektora 

Departamentu ds. Zasobów i Rozwoju.

Generowanie wniosku c.d.

Dokonanie zakupu

Podmiot realizujący usługę musi być płatnikiem VAT 
oraz niezbędna jest papierowa wersja faktury 

(umowy). Data na fakturze (umowie) nie może być 
wcześniejsza niż data ostatniego podpisu na 

wniosku.



Niezbędny jest opis faktury zawierający:
- kategorię wydatku,

 - cel zakupu,
 - wskazanie źródła finansowania,

 - pieczątkę organizacji oraz podpis odpowiedniego
członka Zarządu Organizacji.

Następnie Pracownicy Sekretariatu Uczelni rejestrują
dokument w systemie i nabijają pieczątkę, którą należy

wypełnić wg odpowiedniego wzoru z załącznika nr 3 lub 4.

BRAK REALIZATORA

Rejestracja faktury 
w Sekretariacie Uczelni

Dostarczenie faktury
do Kwestury

Fakturę z wypełnioną pieczątką z Sekretariatu
Uczelni należy dostarczyć do Pracowników Kwestury

mających swoją siedzibę w pokoju 205 w Budynku
Głównym.



§11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych UEK
przewiduje zamówienia, przy których nie jest konieczna

generacja wniosku.
Jest to np. zakup książek oraz udział w konferencji.

Chcąc opłacić którąś z tych rzeczy zaczynamy od pkt. 3.
Niezbędne jest również odmienne wypełnienie pieczątki 

z Sekretariatu Uczelni – określa je wzór z załącznika nr 4.

BRAK REALIZATORA

Wyjątki od reguły!

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

NIP: 675 000 63 46

DANE UCZELNI



Pani Joanna Jasińska-Baran – Kwestura:
jasinskj@uek.krakow.pl

12 293 54 36
 

Pani Iwona Gaweł – Sekretariat Dyrektora
Departamentu ds. Zasobów i Rozwoju:

bergeri@uek.krakow.pl
12 293 58 51

 
Komisja ds. Finansów PSUEK:

finansowa@psuek.pl

KONTAKTY

1. Przykład tabeli do przeniesienia środków
2. Wzór tabeli do generacji wniosku

3. Wzór wypełniania pieczątki
4. Wzór wypełniania pieczątki przy zamówieniu bez

wnioskowym

ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 2
Wzór tabeli do generacji wniosku

(wersja edytowalna w osobnym pliku)

 

Załącznik nr 1
Przykład tabeli do przeniesienia środków

 



Załącznik nr 4
Wzór wypełniania pieczątki przy zamówieniu

bezwnioskowym

 

Załącznik nr 3
Wzór wypełniania pieczątki

 


