
 
 
 
 
 
 
 

Pismo Okólne Nr  4/2005 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

                                          z  dnia   30 marca 2005 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim w 2005 r. 

 
 
 

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie 
zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz.380 z późniejszymi zmianami), ustala 
się na 2005 r. odpisy i narzuty w następującej wysokości: 
 
 
1. Odpisy ogólnouczelniane od wpływów pozabudżetowych z opłat: 
 

1/ za studia zaoczne (miejscowe)     - 42% 
2/ za studia zaoczne (zamiejscowe)     - 20% 
3/ za studia wieczorowe (miejscowe)     - 30% 
4/ za studia doktoranckie zaoczne (miejscowe)    - 30% 
5/ za egzaminy wstępne       - 30% 
6/ za powtarzanie studiów      - 30% 
7/ za egzaminy tłumaczy przysięgłych     - 30% 
8/ za nieterminowy zwrot książek do bibliotek    - 30% 

      9/ za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego  - 30% 
    10/ ze sprzedaży informatorów, druków, mikrofilmów   - 30% 
    11/ ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów - 50%. 
  

 
2. Narzuty kosztów ogólnouczelnianych dla: 
 
     1/ Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów ( bez remontów ) - 10% 
     2/ Międzynarodowej Szkoły Letniej               - 10% 
     3/ Ośrodka Alliance Francaise      - 10% 
     4/ Samodzielnej Pracowni Usług Geologicznych WRO-MIN  - 15% 
     5/ Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego   - 10% 
     6/ Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców  - 10% 
     7/ Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych    - 10%.  
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3. Narzuty kosztów pośrednich dla: 
 
     1/ badań własnych ( finansowanych przez MNiI )   - 15%*,** 
     2/ działalności statutowej ( finansowanej przez MNiI )  - 30%*,** 
     3/ projektów badawczych ( finansowanych przez MNiI )  - 30% 
     4/ specjalnych programów badawczych ( SPB ):   - 30% 

a) dofinansowanie przez MNiI udziału jednostki 
    w projekcie 6 Programu Ramowego    - 30% 
b) dotacja z MNiI w wysokości 15 000 zł (na kontynuację 
    współpracy lub koszty ponownego przygotowania wniosku) - 15% 
c) dotacja z MNiI w wysokości do 30 000 zł  (na refundację 
    części kosztów poniesionych przez koordynatora projektu, 
    na przygotowanie wniosku przyjętego albo na ponowne 
    przygotowanie wniosku nieprzyjętego do realizacji przez 
    Komisję Europejską)      - 15% 

     5/ specjalnych urządzeń badawczych (SPUB)    - 30%  
     6/ projektów badawczych – 5 i 6 program ramowy UE  - 20% 
     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 ogólnouczelnia- 
ne i koszty jednostki rozliczeniowej. 
 
 
        * dla zakupów książek i czasopism     - 10% 
      ** dla wynagrodzeń osobowych i pochodnych ( ZUS, FP )  -   0%. 
 
 
 

  
          
 

         
 


