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KOMUNIKAT KWESTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

Nr 6/2019 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany zasad tworzenia i stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów (MPK) 

 

 

§1 

W związku z potrzebą uszczegółowienia ewidencji kosztów i przychodów na potrzeby Controllingowej Procedury 

Budżetowej wprowadza się następujące zmiany dotyczące tworzenia i stosowania niektórych symboli miejsc 

powstawania kosztów (MPK): 

1. Do ewidencji kosztów projektów, w zależności od rodzaju, stosuje się symbole MPK zgodnie z poniższym 

schematem: 

B3XYZZZ lub U331XYZZZ, 

gdzie: 

X – oznacza koszty bezpośrednie lub pośrednie projektów (0-koszty bezpośrednie, W-pośrednie), 

Y – oznacza jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za koordynację prac dotyczących realizacji danego 

projektu 

(P-Centrum Zarządzania Projektami, N-Centrum Obsługi Badań Naukowych, R-Sekcja Obsługi Projektów 

Rozwojowych), 

Z – oznacza kolejny numer projektu. 

2. Do ewidencji kosztów i przychodów szkoleń realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego 

stosuje się symbole MPK zgodnie z poniższym schematem: 

M2507XXXX00 

gdzie: 

X – jest tożsame z kodem szkolenia nadanym na platformie Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

3. Wprowadza się symbole MPK dla budżetów zadaniowych, inwestycyjnych, remontowych, napraw 

i konserwacji zgodnie z tabelą nr 1. Niniejsze symbole MPK stosuje się do ewidencji kosztów, 
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finansowanych w ramach tych budżetów, które nie mogą być przypisane do konkretnego odbiorcy 

zadania oraz gdy jednostka organizacyjna posiadająca budżet zadaniowy ponosi koszt związany z 

realizacją zadania, przewidzianego w tym budżecie, na własne potrzeby. 

Tabela nr 1. Symbole MPK dla budżetów zadaniowych, inwestycyjnych, remontowych, napraw i konserwacji 

Symbol MPK 
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za budżet zadaniowy, inwestycyjny, remontowy 
napraw i konserwacji 

Z071040000 Centrum Obsługi Spraw Personalnych 

Z072010000 Centrum Obsługi Badań Naukowych 

Z072020000 Biblioteka Główna 

Z072030000 Wydawnictwo 

Z072040000 Centrum Marketingu 

Z073030300 Biuro Rekrutacji 

Z073060000 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Z073070100 Biuro Filii 

Z091010000 Centrum Informatyki 

Z091040000 Dział BHP i PPOŻ 

Z092000000 Zastępca Kanclerza ds. Technicznych 

Z092010000 Dział Domów Studenckich 

Z092020000 Dział Aparatur 

Z092030000 Dział Inwestycji i Remontów 

Z092040000 Dział Zarządzania Nieruchomościami 

Z092050000 Dział Obsługi Technicznej Obiektów 

Z093000000 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych 

Z093030000 Kancelaria Ogólna 

Z093040000 Dział Zaopatrzenia i Transportu 

Z094000000 Dyrektor Administracyjny Filii 

 

§2 

1. Jeżeli koszt pokrywany jest z budżetu zadaniowego , w opisie wniosków o zgodę i faktur/ rachunków 

stosuje się co najmniej dwa symbole MPK: 

1) w polu dysponenta budżetu – MPK komórki odpowiedzialnej za budżet zadaniowy wskazanej w 

Tabeli nr 1; 
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2) w polu odbiorcy usługi – MPK odbiorcy zadania, zgodnie z Komunikatem Kwestora w sprawie 

wprowadzenia nowych oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK).  

2. W przypadku gdy występuje kilku odbiorców zadania,  na dodatkowym załączniku do formatki do opisu 

faktury należy wskazać odpowiednie symbole MPK dla każdego odbiorcy oraz kwoty, które przypadają na 

każdego odbiorcę zadania. 

3. Jako drugi MPK, o którym mowa w ust.1 pkt.2) należy wskazać symbol MPK jednostki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za budżet zadaniowy zgodnie z Komunikatem Kwestora w sprawie wprowadzenia 

nowych oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK) gdy: 

1) występuje duża liczba odbiorców zadania;  

2) jednostka odpowiedzialna za budżet zadaniowy, remontowy, napraw i konserwacji korzysta ze 

środków przewidzianych w tym budżecie na własne potrzeby. 

 

§2 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                       Kwestor 
     
 
     mgr Jacek Sieniawski 


