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Zarządzenie nr 154/2022 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 9 grudnia 2022 roku 
 

zmieniające zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku  
w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10, art. 408 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 
statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  
Zmienia się zarządzenie nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
2 stycznia 2020 roku w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w ten sposób, że: 

 

1) § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ustanawia się następujące zasady obliczania kosztów administracji centralnej: 

1) wskaźnik kosztów administracji centralnej ustanawia się na poziomie 17%. Podstawą 
wyliczenia wskaźnika jest wartość kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej  
i badawczej wydziału z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej;  

2) do podstawy wskaźnika, o którym mowa w pkt 1, nie wlicza się kosztów bezpośrednich 
projektów i przedsięwzięć finansowanych ze źródeł, w których podmiot finansujący na 
podstawie odrębnych przepisów określa własny współczynnik kosztów pośrednich; 

3) w przypadku projektów, o których mowa w pkt 2, 50% kosztów pośrednich zasila 
administrację centralną;  

4) w przypadku prac badawczych i usługowych zleconych przez przedmioty zewnętrzne 
przepisów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie stosuje się; dla tego typu przedsięwzięć 
wskaźnik kosztów administracji centralnej obniża się do poziomu 15%; 

5) wartość środków przekazanych przez dany wydział na administrację centralną na koniec 
roku nie może być niższa niż wartość tych środków zaplanowana w planie finansowym, 
o którym mowa w § 4 ust. 7.”;    
 

2) z dniem 2 stycznia 2023 r. § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 „1) Studium Języków Obcych – 9,09 zł; 

2) Centrum Kultury Fizycznej – 749,08 zł; 

3) Biblioteka – 432,39 zł; 

4) Wydawnictwo – 700,96 zł; 

5) Zakład Graficzny – 97,90 zł; 

6) Szkoła Doktorska – 4 867,73 zł; 

7) Centrum Kultury Studenckiej, koła naukowe, samorządy studentów i doktorantów –  
    153 zł.”. 

 

§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 
       /-/  

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


