
 

ZARZĄDZENIE Nr 181/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

   

zmieniające zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich 

(narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 

2021, 2022 oraz ustalenia obowiązującej od 2023 r. wysokości odpisów  

dla studiów prowadzonych w języku obcym, wysokości kosztów pośrednich  

dla studiów podyplomowych i szkoleń wraz z warunkami niezbędnymi  

do ich zastosowania 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz § 155 ust. 3 Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 

stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów 

obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2021, 2022 oraz ustalenia 

obowiązującej od 2023 r. wysokości odpisów dla studiów prowadzonych w języku obcym, 

wysokości kosztów pośrednich dla studiów podyplomowych i szkoleń wraz z warunkami 

niezbędnymi do ich zastosowania wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) wysokość narzutów kosztów pośrednich dla pozostałych studiów podyplomowych i 

szkoleń wynosi 35%; 

  

2) w wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1, Załącznik Nr 2 do 

zarządzenia Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 

2022 r. otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia; 

 

3) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2) 35% po upływie okresu wskazanego w pkt. 1.”.   

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

R E K T O R 

z pełnomocnictwa 

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 
Prorektor ds. projektów i relacji  

międzynarodowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Załącznik  
do zarządzenia Nr 181/2022 
z dnia 29 lipca 2022 r. 

 
 

 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 17/2022 
z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

Wysokość kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących  

w Uniwersytecie Wrocławskim w 2022 r.: 

 

I. Odpisy ogólnouczelniane od wpływów pozabudżetowych wynoszą: 

1. za studia niestacjonarne 31% 

2. za studia doktoranckie niestacjonarne 30% 

3. za rekrutację 60% 

4. za powtarzanie studiów 30% 

5. za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego 30% 

6. ze sprzedaży informatorów, druków, mikrofilmów 30% 

7. ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów 30% 

8. za studia w języku obcym 10% 

 

II. Narzuty kosztów ogólnouczelnianych dla niżej wskazanych: 

1. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 30% 

2. Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 30% 

3. Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych 30% 

 

III. Narzuty kosztów pośrednich dla: 

1. 
Dotacja podmiotowa na utrzymanie stanowiska badawczego 

unikatowego w skali kraju (SPUB) 
30% 

2. Projektów badawczych finansowanych przez MEiN, NCN i inne 

* wysokość kosztów 
pośrednich uzależniona 
od wytycznych instytucji 

finansujących (w tym 
również od kosztów 

aparatury) 

3. 

Projektów badawczych finansowane przez NCBR oraz w 

konkursie TANGO (NCN+NCBR) – koszty pośrednie liczone z 

wyłączeniem kosztów kategorii E 

25% 

4. 

Wniosków do MEiN na finansowanie projektów w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – koszty 

pośrednie liczone od kwoty ogółem 

* wysokość kosztów 

uzależniona od 
wytycznych programu 

5. 
Projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy 

Grant” – koszty pośrednie liczone od kwoty ogółem 
10%* 

6. 

Wniosków do MEiN na finansowanie współpracy naukowej  

z zagranicą o przyznanie środków finansowych na realizację 

projektu międzynarodowego współfinansowanego (dot. 

Programów UE oraz innych międzynarodowych programów 

badawczych) 

wysokość kosztów 
pośrednich uzależniona 

od wytycznych 
programu 

7. 
Projektów realizowanych w ramach programu HORYZONT 

2020, HORYZONT EUROPA 

25% - o ile 

dokumenty konkursowe  
nie stanowią inaczej 

8. 

Projektów współfinansowanych z programu HORYZONT 2020, 

działania Maria Skłodowska Curie COFUND, realizowanych  

w ramach konkursów Polonez   

20% 

10. 

Projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,  

w tym: programów POWER, POIŚ, POIR, Polska cyfrowa, RPO 

WD, FEnIKS, FENG, FERS, FERC 

wysokość kosztów 
pośrednich uzależniona 

od wytycznych 
programu 

11. 
Projektów finansowanych przez Europejską Agencję 

Kosmiczną (ESA) 
20% 



12. 
Projektów realizowanych w ramach funduszy EOG i funduszy 

norweskich: program Badania 

25% o ile dokumenty 

konkursowe nie 
stanowią inaczej 

13. 
Studiów podyplomowych dokształcających nauczycieli (przy 

założeniu minimalnych stawek za godziny ponadwymiarowe) 
30% 

14. Pozostałych studiów podyplomowych i szkoleń 35% 

15. Kursów przygotowawczych 40-50% 

16. Pozostałych kursów 30-50% 

17. 

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy uruchomione w 

wyniku postępowania konkursowego (w tym w drodze 

zamówień publicznych) 

nie mniej niż 

10%** 

18. Innej działalności usługowej w zakresie dydaktyki 30% 

19. 
Odpłatnych czynności w postępowaniach w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego 
30% 

 

1) Narzuty kosztów pośrednich (dla pozycji od numeru 1 do numeru 12) pokrywają 

30% kosztów ogólnouczelnianych i 70% kosztów jednostki rozliczeniowej; 

2) Narzuty kosztów pośrednich (dla pozycji od numeru 13 do numeru 18) pokrywają 

w równym stopniu (po 50%) koszty ogólnouczelniane i koszty jednostki 

rozliczeniowej; 

3) Narzuty kosztów pośrednich (dla pozycji z numeru 19) pokrywają 20% kosztów 

ogólnouczelnianych i 80% kosztów wydziału zapewniającego obsługę 

administracyjną właściwej rady dyscypliny przeprowadzającej czynności w 

postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego.  

 

IV. Narzuty kosztów pośrednich dla: 

1. 
Zewnętrznych zleceń na usługi badawcze, prac 

archeologicznych, usług eksperckich  
nie mniej niż 10%** 

2. 
Pozostałych umów, w tym ekspertyz oraz projektów 

finansowanych z innych programów lub inicjatyw 

zagranicznych  

30% - o ile wytyczne 

instytucji finansujących 
nie stanowią inaczej 

 

 

1) Narzuty kosztów pośrednich z tabeli IV pokrywają 30% kosztów 

ogólnouczelnianych i 70% kosztów jednostki rozliczeniowej; 

 

 
 
   

* dla zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej – 0%, od 35 edycji konkursów NCN koszty pośrednie 

naliczane również od kosztów aparatury; 
 

** o wysokości  narzutu decyduje pracownik UWr składający wniosek o realizację zewnętrznego zlecenia 

badawczego. 

 


