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Wrocław, dnia

ROZLICZENIE FINANSOWE DLA ZAKOŃCZONEJ EDYCJI KURSU 

DOKSZTAŁCAJĄCEGO/ DOKSZTAŁCAJĄCEGO SPECJALNEGO*

Nr zlecenia:

Nazwa kursu: 

Edycja: 

Jednostka

Imię i nazwisko kierownika studiów:

Czas trwania kursu:

Termin rozpoczęcia: Termin zakończenia:

Liczba godzin: w tym:

a) wykładów:

b) ćwiczeń:

c) innych form zajęć:

w złotych

liczba godzin stawka za godzinę

 godzin x złotych

prac końcowych* x złotych

koszty ZUS %

fundusz pracy %

odpis na ZFŚS %

 godzin x złotych

 godzin x złotych

koszty ZUS %

fundusz pracy %

 godzin x złotych

 godzin x złotych

koszty ZUS %

fundusz pracy %

 godzin x złotych

 prac końcowych* x złotych

koszty ZUS %

 godzin x złotych

 prac końcowych* x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

mc x złotych

koszty ZUS %

fundusz pracy %

odpis na ZFŚS %

dodatkowe wynagrodzenie roczne

godzin  x złotych

godzin  x złotych

mc x złotych

Planowane koszty

d) zlecone osobom spoza Uczelni w ramach umowy zlecenia (z ZUS)

a) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej w ramach zwiększonego 

wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne

b) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej w ramach umowy o dzieło (tylko 

w przypadku projektów z funduszy UE)

c) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej w ramach umowy zlecenia (tylko 

w przpadku projektów z funduszy UE)

         a) zleconą pracownikom Politechniki Wrocławskiej w ramach zwiększonego 

wynagrodzenia

2. Wynagrodzenie za kierownictwo kursu w ramach zwiększonego wynagrodzenia

3. Koszty postępowania kwalifikacyjnego (o ile jest przewidywane)

 f)  zlecone osobom spoza Uczelni w ramach umowy o dzieło (tylko w przypadku 

projektów z fuduszy UE)

 e) zlecone osobom spoza Uczelni w ramach umowy zlecenia (bez ZUS)

4. Wynagrodzenie za obsługę administracyjno – techniczną
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mc x złotych

koszty ZUS %

fundusz pracy %

odpis na ZFŚS %

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 godzin x złotych

 godzin x złotych

koszty ZUS %

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 prac dypl x złotych

10. Delegacje

II. Koszty wydziałowe od poz. I %

Koszty ogólne od poz. I %

IV. Zysk od poz. III %

Rzeczywista liczba uczestników Wpłaty inne

Opłata od 1 osoby

Kierownik kursu Kierownik jednostki organizacyjnej

Wrocław, dnia :

Sporządził :

8. Usługi zewnętrzne

a)       usługi w zakresie promocji

b)      wynajem pomieszczeń 

c)       inne

b)       reklama (w mediach)

7. Usługi wewnętrzne

6. Promocja

a)       materiały reklamowe (ulotki, plakaty, inne)

5. Materiały i pomoce dydaktyczne

V. Razem całkowity koszt (III + IV)

a)       poczęstunek

b)       wyjazd szkoleniowy

III. Razem (I + II)

b)       wynajem sprzętu

c)       usługi w zakresie promocji

I. Razem koszty bezpośrednie (1 do 11)

9. Inne (wymienić)

b)       pomoce dydaktyczne

         c) zleconą osobom spoza uczelni w ramach umowy zlecenia (bez ZUS)

a)       materiały dydaktyczne

a)       wynajem pomieszczeń

d)      umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - wynagrodzenia za zajęcia 

dydaktyczne

         b) zleconą osobom spoza Uczelni w ramach umowy zlecenia (z ZUS)

Łącznie koszt wynagrodzeń z narzutami


