ZARZĄDZENIE Nr 191/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego
zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim
(z późniejszymi zmianami)
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami), w
związku z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę)
rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany:
1/ w dziale II pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Narzuty kosztów pośrednich ustala co roku Rektor odrębnym zarządzeniem.”;
2/ w dziale II po pkt 10 dodaje się pkt 11 oraz pkt 12 w następującym brzmieniu:
„11. Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się w dacie zapłaty
z uwzględnieniem zasady współmierności i ciągłości.
12. Tworzy się rezerwę na zobowiązania wynikające z ryzyka korekty finansowej
w projektach UE w wysokości do 5% wartości dofinansowania. W przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających podwyŜszenie wartości utworzonej
rezerwy będzie ona ulegała stosownemu zwiększeniu.”;
3/dodaje się dział III w następującym brzmieniu:
„III. Zasady rozliczania kosztów działalności dydaktycznej
1. Uczelnia publiczna rozlicza koszty według rodzajów działalności, z wyodrębnieniem
finansowania z dotacji z budŜetu państwa oraz z przychodów własnych.
2. Koszty działalności dydaktycznej ewidencjonuje się i rozlicza w podziale co
najmniej na:
1)
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych;
2)
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych;
3)
koszty kształcenia na studiach podyplomowych i kursach;
4)
koszty pozostałej działalności dydaktycznej.
3. Koszty bezpośrednie to koszty podstawowej działalności uczelni, które na
podstawie dokumentów źródłowych moŜna zakwalifikować do określonych
rodzajów działalności (dydaktycznej, badawczej, pozostałej). Koszty działalności
uczelni, których nie moŜna zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych
rodzajów działalności, stanowią koszty pośrednie. Koszty pośrednie są dzielone na
koszty jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałowe) i ogólnouczelniane.
4. Zasady rozliczania kosztów:
1)
Koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej rozlicza się na koszty
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych lub
pozostałej działalności dydaktycznej.
2)
Do rozliczania kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej, w tym
wynagrodzeń, których na bieŜąco nie moŜna zakwalifikować do kosztów
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, przyjmuje się klucz
rozliczeniowy wynikający z proporcji łącznej liczby godzin dydaktycznych
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realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Bazą do
sporządzenia rozliczenia godzin dydaktycznych jest plan obciąŜeń
dydaktycznych nauczycieli w danym roku akademickim oraz wykonanie
tego planu. Koszty bezpośrednie studiów podyplomowych i kursów rozlicza
się według kosztorysu.
Koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich, wynikające z obowiązków
dydaktycznych przypadające na koszty studiów niestacjonarnych rozlicza
się zgodnie z proporcją określającą udział czasowy obowiązków nauczycieli.
Przyjmuje się następujące proporcje dla pracownika naukowodydaktycznego:
a) wynagrodzenie za pracę dydaktyczną
– 55%
b) wynagrodzenie za prowadzenie badań naukowych
niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego – 30%
c) wynagrodzenie za pracę organizacyjną
– 15%
Koszty wynagrodzenia za pracę dydaktyczną podlegają podziałowi zgodnie
z pkt 4 ppkt 2 na danym Wydziale.
Koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich za czas pracy przeznaczony
na kształcenie studentów stacjonarnych, badania naukowe realizowane dla
procesu kształcenia oraz za pracę organizacyjną obciąŜają koszty
kształcenia na studiach stacjonarnych.
Koszty
nieperiodycznych
wynagrodzeń
nauczycieli
akademickich,
w szczególności z tytułów: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
urlopów okolicznościowych, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
urlopów naukowych, urlopów na poratowanie zdrowia, obciąŜają w całości
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych.
Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
rozlicza się na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych kluczem podziałowym godziny dydaktycznej określonym
w pkt 4 ppkt 2, w proporcji zbiorczej dla całej uczelni.
Koszty pośrednie (ogólne i wydziałowe) rozlicza się na poszczególne
rodzaje działalności wg następującej kolejności:
a) działalność badawcza;
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
c) działalność dydaktyczna:
• studia podyplomowe i kursy,
• pozostała działalność dydaktyczna.
Koszty pośrednie przypadające na pozostałą działalność dydaktyczną
rozlicza się na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych kluczem podziałowym godziny dydaktycznej w proporcji,
o której mowa w pkt. 4 ppkt 2 określonej zbiorczo dla całej uczelni.
Rozliczenia kosztów bezpośrednich i pośrednich dokonuje się co najmniej
raz w roku obrotowym.
Koszty kształcenia studentów studiów stacjonarnych, uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich oraz kadry naukowej są finansowane
z dotacji z budŜetu państwa i przychodów własnych.”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kwestorowi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia
2013 r.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR
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