
(Dział Organizacyjny – 2008) 

Pismo Okólne Nr 9/2008  
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących 
w Uniwersytecie Wrocławskim  w  2008 roku 

 
 
  
 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 246, poz.1796), ustala się 
na 2008 rok odpisy i narzuty w następującej wysokości: 
 

I.  Odpisy ogólnouczelniane od wpływów pozabudżetowych z opłat: 
 
1. Za studia niestacjonarne 35 % 
2. Za studia doktoranckie niestacjonarne 30 % 
3. Za egzaminy wstępne 30 % 
4. Za powtarzanie studiów 30 % 
5. Za egzaminy tłumaczy przysięgłych 30 % 
6. Za nieterminowy zwrot książek do biblioteki 30 % 
7. Za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego 30 % 
8. Ze sprzedaży informatorów, druków, mikrofilmów 30 % 
9. Ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów 50 % 
 
 

II.  Narzuty kosztów ogólnouczelnianych dla: 
 
1. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 10 % 
2. Ośrodka Alliance Francaise (do dnia likwidacji 30.09.2008 r.) 10 % 
3. Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 10 % 
4. Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych 10 % 
5. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów (bez remontów) 10 % 
6. Samodzielnej Pracowni Usług Geologicznych WRO-MIN 15 % 
 

III.  Narzuty kosztów pośrednich dla: 
 
1. Badań własnych (finansowanych przez MNiSW) 15 % *, ** 
2. Działalności statutowej (finansowana przez MNiSW) 30 % *, **, *** 
3. Projektów badawczych (finansowane przez MNiSW) 30 % 
4. Wniosków do MNiSW na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą:  

a) wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu 
międzynarodowego współfinansowanego (dot. programów UE oraz innych 
międzynarodowych programów badawczych)    

Uzależnione od 
wysokości 
narzutu w 
projekcie 

b) wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu 
międzynarodowego niewspółfinansowanego (m.in. COST, EUREKA)   

 
30 % 

     c)    wniosków o przyznanie środków finansowych na prowadzenie punktu   
            kontaktowego do spraw programów ramowych Unii Europejskiej    

 
30 % 

5. Specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) 30 % 
6. Projektów badawczych – 6 program ramowy UE 20 % 
6a. Projektów badawczych – 7 program ramowy UE 60 % 
      z wyłączeniem następujących typów projektów, w których wysokość kosztów   
      pośrednich wynosi: 
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     a) w projektach typu akcje koordynujące i wspierające  7 % 
     b) w projektach w ramach programu Pomysły 20 % 

c) w projektach badawczo-szkoleniowych (Marie Curie) w ramach programu 
    Ludzie 

10 % 
 

  7. Prac archeologicznych 20 % 
  8. Pozostałych umów 30-50 % 
  9. Studiów podyplomowych dokształcających nauczycieli (przy założeniu   
      minimalnych  stawek za godziny ponadwymiarowe) 

30 % 

10. Pozostałych studiów podyplomowych  40-50 % 
11. Kursów przygotowawczych 40-50 % 
12. Pozostałych kursów 30-50 % 
13. Innej działalności usługowej – w tym ekspertyz 30 % 
 
Narzuty kosztów pośrednich pokrywają w równym stopniu (po 50%) koszty ogólnouczelniane i koszty 
jednostki rozliczeniowej. 
 
* dla zakupów książek i czasopism 10 % 
** dla wynagrodzeń osobowych i pochodnych (ZUS, FP)   0 % 
***  dla importu czasopism, współpracy z zagranicą i łączności komputerowej   0 % 
 
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę wysokości odpisów i narzutów. 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 


