
Załącznik nr 1 do Zasad gospodarki finansowej 

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 20_____ 

1. Wnioskuję o dokonanie zmian w planie w związku z osiągnięciem 

przychodów wyższych niż ujęte w planie, z tytułu:  

Opis1  

  dotacji budżetowych (celowych i innych na dofinansowanie lub 

sfinansowanie określonych w decyzji zadań) 

 środków na realizację projektów w ramach działalności naukowo-

badawczej i dydaktycznej, w tym finansowanych i współ - 

finansowanych ze środków krajowych, strukturalnych z UE lub 

zagranicznych 

 wpływów z prowadzonej odpłatnie działalności usługowej 

 przesunięcia na kolejne lata  niewydatkowanych w roku bieżącym 

środków 

 

2.  Uchwałą nr ………………….. z dnia……………Senat Uczelni wyraził zgodę na  zawarcie niniejszej umowy.2  

 Umowa nie stanowiła przedmiotu obrad Senatu 

3 Plan finansowy (jednostki / projektu) wykazujący stan przed i po zmianach stanowi załącznik do niniejszego wniosku3. 

Zmiana planu nie powoduje zwiększenia planowanego stanu  zobowiązań. 

4 Jednostka wnioskującą: 

…………………………………… 

data i podpis kierownika jednostki   

………………………………………………….……….. 

5 Opinia Kwestora:  

 5.1 w zakresie możliwości finansowej wnioskowanych zmian: 

………………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.2 zgodności wniosku z Uchwałą  Senatu nr 175/XIV/XIV/ 20134: 

 a) Sprawa obejmuje zakres upoważnienia i wymaga zgody rektora 

 b) Sprawa wymaga uzyskania opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów i powinna być skierowana 

na najbliższe posiedzenie Komisji 

 c) Sprawa wykracza poza zakres upoważnienia i powinna być skierowana na najbliższe posiedzenie 

Senatu 

Po uzyskaniu zgody zmiana zostanie ujęta przy najbliżej korekcie planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

 

data i podpis Kwestora:                   ………………………………………………………… 

6 Decyzja Rektora:  

 a) Wyrażam zgodę na mocy Uchwały Senatu nr 175/XIV/XIV/2013  

 b) Po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów nie wyrażam zgody/wyrażam zgodę* na mocy    

Uchwały Senatu nr 175/XIV/XIV/2013 

 c) Sprawa wymaga decyzji Senatu i zostaje skierowana na najbliższe posiedzenie organu 

 d) Nie wyrażam zgody na zmianę planu 

 e) Inna…………………………………………………………………………………                                             

            

 data i podpis Rektora:     ………………………………………………………… 

 
1 w tym: wartość przychodów w złotych; przeliczenie wartości określonej  w walutach obcych, nr decyzji, umowy 
2 dotyczy umów, na zawarcie których Senat wyraził zgodę 
3 Załącznik powinien sporządzony być wg układu określonego zarządzeniem oraz zatwierdzonego przez Senat 
4 Uchwała Senatu PB nr 175/XIV/XIV/2013 z dn. 19.09.2013 r. w spr. upoważnienia Rektora PB do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym PB 
*niepotrzebne skreślić 

 zaznaczyć właściwe 

 



Załącznik nr 2 do Zasad gospodarki finansowej  

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 20_____ 

1. Wnioskuję o dokonanie zmian w planie, w zakresie przesunięć:  Opis1 

  pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztowymi 

 środków pomiędzy zadaniami planów remontów i inwestycji 

budowlanych 

 pomiędzy poszczególnymi rodzajami stypendiów w ramach 

funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

 

2.  Uchwałą nr ………………….. z dnia……………Senat Uczelni wyraził zgodę na  zawarcie niniejszej umowy.2  

 Umowa nie stanowiła przedmiotu obrad Senatu  

3 Plan finansowy (jednostki /projektu/remontów/inwestycji) wykazujący stan przed i po zmianach stanowi załącznik 

 do niniejszego wniosku3. 

4 Jednostka wnioskującą: 

……………………………………                                                          

data i podpis kierownika jednostki   

………………………………………………….……….. 

5 Opinia Kwestora:  

 5.1 w zakresie możliwości finansowej wnioskowanych zmian i stanu zobowiązań: 

………………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.2 zgodności wniosku z Uchwałą  Senatu nr 175/XIV/XIV/ 20133: 

 a) Sprawa obejmuje zakres upoważnienia i wymaga zgody rektora 

 b) Sprawa wymaga uzyskania opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów i powinna być skierowana 

na najbliższe posiedzenie Komisji 

 c) Sprawa wymaga porozumienia z uczelnianym organem samorządu studentów i doktorantów 

 d) Sprawa wykracza poza zakres upoważnienia i powinna być skierowana na najbliższe posiedzenie 

Senatu 

Po uzyskaniu zgody zmiana zostanie ujęta przy najbliżej korekcie planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

 

data i podpis Kwestora:                   ………………………………………………………… 

6 Decyzja Rektora:  

 a) Wyrażam zgodę na mocy Uchwały Senatu nr 175/XIV/XIV/2013  

 b) Po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów nie wyrażam zgody/wyrażam* zgodę na mocy    

Uchwały Senatu nr 175/XIV/XIV/2013 

 c) W porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i doktorantów nie wyrażam zgody  

/wyrażam zgodę* na mocy Uchwały Senatu nr 175/XIV/XIV/2013 

 d) Sprawa wymaga decyzji Senatu i zostaje skierowana na najbliższe posiedzenie organu, 

 e) Nie wyrażam zgody na zmianę planu 

 f) Inna…………………………………………………………………………………                                             

            

 data i podpis Rektora:     ………………………………………………………… 

       
1 w tym: wartość przychodów w złotych; przeliczenie wartości określonej  w walutach obcych, nr decyzji, umowy 
2  dotyczy umów, na zawarcie których Senat wyraził zgodę 
3  Załącznik powinien sporządzony być wg układu określonego zarządzeniem oraz zatwierdzonego przez Senat 
4 Uchwała Senatu PB nr 175/XIV/XIV/2013 z dn. 19.09.2013 r. w spr. upoważnienia Rektora PB do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym PB 
*niepotrzebne skreślić 

 zaznaczyć właściwe 


