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Załącznik nr 2 do Pisma okólnego Kwestora 2/2021 

 

Symbole MPK oraz dysponenci budżetów zadaniowych 

 

 
 

Lp. 

 
 

Dysponent budżetu 
zadaniowego 

 
 

Nazwa budżetu zadaniowego 

 
 

Symbol MPK 

 
 

Rodzaj wydatków finansowanych z budżetu zadaniowego 

Budżet 
kosztowy 

(K)/ 
inwestycyjny 

(I) 

1 Biblioteka Główna BIBLIOTEKA  Z076020000 Wydatki związane z uzupełnianiem i udostępnianiem źródeł 
elektronicznych, uzupełnianiem i udostępnianiem źródeł 
papierowych, umowami serwisowymi podstawowego 
oprogramowania używanego w Bibliotece, zapewnieniem 
wdrożenia polityki otwartej nauki, obsługi czytelników, 
dokumentowania dorobku publikacyjnego pracowników 
UEW, konserwacji zbiorów bibliotecznych, promocji usług 
bibliotecznych oraz innych zakupów i usług związanych z 
działalnością Biblioteki 

         K 

2 Biuro Filii FILIA  Z073070100 
 

Wydatki związane z działaniami rekrutacyjnymi Filii na 
studia I i II stopnia, targami pracy, targami edukacyjnymi, 
dniami otwartymi, uroczystym wręczeniem dyplomów. 
Wydatki związane z udziałem w imprezach środowiskowych 
budujących wizerunek UEW oraz z organizacją imprez 
wewnętrznych Filii 

K 

Wydatki związane z obsługą spotkań służbowych 
organizowanych przez Dziekana, druków akcydensowych 
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3 Biuro Rekrutacji REKRUTACJA  Z073030300 Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem 
rekrutacji na studia I i II stopnia we Wrocławiu 

K 

4 Biuro Wydziału Ekonomii i 
Finanse 

ORGANIZACYJNY EF  Z011000100 Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Wydziału, Rady 
Naukowej Dyscypliny, spotkań służbowych organizowanych 
przez Dziekana, druków akcydensowych 

K 

5 Biuro Wydziału Inżynierii 
Produkcji 

ORGANIZACYJNY IP  Z021000100 Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Wydziału, Rady 
Naukowej Dyscypliny, spotkań służbowych organizowanych 
przez Dziekana, druków akcydensowych 

K 

6 Biuro Wydziału Zarządzania ORGANIZACYJNY Z  Z031000100 Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Wydziału, Rady 
Naukowej Dyscypliny, spotkań służbowych organizowanych 
przez Dziekana, druków akcydensowych 

K 

7 Centrum Informatyki ZAKUP SPRZĘTU ORAZ 
SYSTEMÓW 
TELEINFORMATYCZNYCH I 
LICENCJI NA 
OPROGRAMOWANIE 

 Z091010000 
 

Wydatki na zakup komputerów stacjonarnych, 
przenośnych, terminali, monitorów, urządzeń 
drukujących/skanujących, serwerów, macierzy dyskowych, 
urządzeń sieciowych oraz innego sprzętu 
teleinformatycznego. Wydatki na infrastrukturę 
serwerowni, systemy monitoringu, SSWiN, KD, AV, sieć 
szkieletową/LAN/WLAN, integrację systemów 
informatycznych oraz budowę strony www UEW i 
intranetu, itp. 

I 
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Wydatki na zakup przez Centrum Informatyki 
oprogramowania (licencji stanowiących wartości 
niematerialne i prawne):                                                                                                                   
a. systemów operacyjnych oraz pakietów biurowych w tym  
licencji dostępowych do oprogramowania biurowego; 
b. oprogramowania serwerowego i specjalistycznego 
związanego z utrzymaniem zasobów informatycznych oraz 
bezpieczeństwem danych utrzymywanych w ramach 
centrów przetwarzania danych lub rozwiązań chmurowych 
w ramach rozwiązań administrowanych przez CI; 
c. wsparcia rozwiązań administrowanych technicznie przez 
CI. 

8 Centrum Informatyki USŁUGI OBCE IT  Z091010000 
 

Wydatki na maintenance, serwis, roczne opłaty licencyjne, 
materiały na cele remontowo-konserwacyjne sieci 
komputerowych i systemów audiowizualnych, koszty 
konserwacji sprzętu komputerowego i innych urządzeń, 
telefonii komórkowej i stacjonarnej, odzieży roboczej, łączy 
dzierżawionych i innych usług teleinformatycznych. Z 
budżetu refundowane są koszty specjalistycznych szkoleń 
pracowników Centrum Informatyki 

K 

9 Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

PODYPLOMOWE  Z073100000 Wydatki na druki akcydensowe, teczki na świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych i wynajem sal 

K 

10 Centrum Obsługi Dydaktyki 
i Spraw Studenckich 

ZAKUP SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO NA CELE 
DYDAKTYCZNE 

 Z073030000 Wydatki na sprzęt komputerowy w celu wyposażenia 
pracowników dydaktycznych zatrudnionych w katedrach 
oraz sal dydaktycznych w tym pracowni (laboratoriów) 
komputerowych na cele dydaktyczne i zapewnieniem dla 
użytkowników dostępu do zbiorów w Bibliotece Głównej 

I 

11 Centrum Obsługi Dydaktyki 
i Spraw Studenckich 

AKCYDENSY  Z073030000 Wydatki na druki akcydensowe K 
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12 Centrum Obsługi Spraw 
Personalnych 

HR  Z073040000 Wydatki na szkolenia pracowników NNA, za wyjątkiem 
szkoleń bhp i ppoż. pokrywanych z budżetu zadaniowego 
Działu BHP i ppoż. oraz szkoleń specjalistycznych dla 
pracowników Centrum Informatyki, które refundowane są z 
budżetu zadaniowego CI 

K 

Wydatki na rekrutację pracowników, spotkania 
okolicznościowe z emerytami, druki akcydensowe  

13 Centrum Promocji PROMOCJA  Z071050000 
 

Wydatki związane z kampaniami tworzącymi wizerunek, 
kampaniami w mediach społecznościowych, promujących 
ofertę edukacyjną UEW. Wydatki na gadżety reklamowe 
UEW, udział w targach, kreowanie nowego oblicza kampusu 
i inne działania promocyjne. 

K 

14 Centrum Symulacji 
Procesów Biznesowych 

VR  Z074060000 Wydatki związane z utrzymaniem i serwisem systemów i 
urządzeń CSPB 

K 

15 Dział Administracyjno-
Gospodarczy 

ZAKUP INNYCH ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH DLA FILII 

 Z091050000 Wydatki na zakup mebli i wyposażenia Filii I 

16 Dział Administracyjno-
Gospodarczy 

EKSPLOATACJA 
INFRASTRUKTURY FILII 

 Z091050000 Wydatki związane z eksploatacją infrastruktury Filii (w tym 
usługi transportowe, ochrona, sprzątanie) 

K 

17 Dział Administracyjno-
Gospodarczy 

REMONTY I KONSERWACJE W 
FILII 

 Z091050000 Wydatki na remonty budynków w Filii oraz na zakup 
materiałów (w tym narzędzi o wartości do 1500 zł) do 
napraw, remontów i konserwacji infrastruktury Filii 

K 

18 Dział BHP i ppoż. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z BHP 
I PPOŻ. 

 Z091040000 Wydatki związane z zakupem i oddaniem do użytkowania 
nowych środków trwałych lub przebudową, rozbudową, 
modernizacją, rekonstrukcją lub adaptacją istniejących 
środków trwałych, dokonywane z uwagi na konieczność 
zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

I 
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19 Dział BHP i ppoż. KOSZTY ZWIĄZANE Z BHP I 
PPOŻ. 

 Z091040000 Wydatki związane z zapewnieniem przestrzegania 
przepisów bhp i ppoż. (w tym środki ochrony indywidualnej, 
obuwie i odzież ochronna, posiłki profilaktyczne, szkolenia 
bhp i ppoż., refundacja kosztów okularów, serwis/przegląd 
instalacji i urządzeń ppoż., pomiary oświetlenia itp.) 

K 

20 Dział Domów Studenckich ZAKUP INNYCH ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH DLA DOMÓW 
STUDENCKICH 

 Z092010000 Wydatki na zakup mebli i wyposażenia dla domów 
studenckich  

I 

21 Dział Domów Studenckich EKSPLOATACJA DOMÓW 
STUDENCKICH 

 Z092010000 Wydatki związane z eksploatacją domów studenckich K 

22 Dział Inwestycji i 
Remontów 

REMONTY, PRZEGLĄDY I 
KONSERWACJE 

 Z092030000 Wydatki związane z remontami istniejących środków 
trwałych (budynków lub budowli, w tym pomieszczeń oraz 
instalacji i urządzeń trwale złączonych z budynkami/ 
budowlami) 

K 

Wydatki związane z przeglądami/ badaniami okresowymi i 
konserwacjami  instalacji i urządzeń  

23 Dział Inwestycji i 
Remontów 

INWESTYCJE BUDOWLANE  Z092030000 Wydatki związane z budową, przebudową, rozbudową, 
modernizacją, rekonstrukcją lub adaptacją budynków i 
budowli  

I 

24 Dział Obsługi Technicznej 
Obiektów 

REMONTY I KONSERWACJE  Z092050000 Wydatki na zakup materiałów (w tym narzędzi o wartości 
do 1500 zł) do napraw, remontów i konserwacji 
infrastruktury kampusu we Wrocławiu 

K 

25 Dział Obsługi Technicznej 
Obiektów 

ZAKUP SPRZĘTU I NARZĘDZI  Z092050000 Wydatki na zakup sprzętu i narzędzi o wartości od 1500 zł 
(środki trwałe i środki trwałe niskocenne) 

I 

26 Dział Zakupów i Logistyki LOGISTYKA  Z093050000 Wydatki związane z transportem towarów i osób, 
eksploatacją pojazdów, zakupem materiałów związanych z 
COVID-19 

K 
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27 Dział Zarządzania 
Nieruchomościami 

ZAKUP INNYCH ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH DLA KAMPUSU WE 
WROCŁAWIU 

 Z092040000 Wydatki na zakup mebli i wyposażenia sal, laboratoriów i 
pokoi 

I 

28 Dział Zarządzania 
Nieruchomościami 

EKSPLOATACJA 
INFRASTRUKTURY KAMPUSU 

 Z092040000 Wydatki związane z eksploatacją budynków i terenu 
kampusu we Wrocławiu, w tym sprzątanie, ochrona, 
obsługa portierni, szatni, środki czystości i produkty 
higieniczne, odzież ochronna, deratyzacja, dezynsekcja, 
pielęgnacja terenu, identyfikacja wizualna, inne usługi, 
podatek od nieruchomości 

K 

29 Dziekan ds. Kształcenia DYDAKTYKA  Z073020000 
 

Wydatki związane z podróżami służbowych  pracowników 
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych mających miejsce 
wykonywania pracy inne od miejsca prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w Uczelni na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych I, II i III stopnia, za wyjątkiem studiów 
EMBA - w celu przeprowadzenia tych zajęć; 

K 

Wydatki związane z materiałami na potrzeby realizacji 
procesu dydaktycznego na studiach I i II stopnia i 
wsparciem procesu dydaktycznego we Wrocławiu nie 
obejmujące zakupów środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych na cele dydaktyczne 

30 Dziekan Filii ORGANIZACYJNY FILII  Z073070000 Wydatki związane ze wsparciem procesu dydaktycznego w 
Filii, nie obejmujące zakupów środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych na cele dydaktyczne 

K 

Wydatki związane z kosztami podróży służbowych 
pracowników Uczelni mających miejsce zatrudnienia w 
Jeleniej Górze w celu uczestnictwa w posiedzeniach 
kolegialnych organów Uczelni oraz innych rad, komisji i 
zespołów wskazanych lub utworzonych zgodnie z § 5 
Statutu. 
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Wydatki związane z podróżami służbowych  pracowników 
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych mających miejsce 
wykonywania pracy inne od miejsca prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w Uczelni na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych I, II i III stopnia, za wyjątkiem studiów 
EMBA - w celu przeprowadzenia tych zajęć; 

31 Kancelaria Ogólna USŁUGI POCZTOWE  Z093030000 Wydatki związane z wysyłką korespondencji z UEW, za 
wyjątkiem kosztów przesyłek poleconych i kurierskich, 
które podlegają refundacji z budżetów zlecających wysyłkę 
jednostek organizacyjnych 

K 

32 Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 

SWFiS  Z073060000 Wydatki związane z eksploatacją basenu i pozostałej 
infrastruktury SWFiS, obsługa ratownicza na pływalni. 
Wydatki związane z udziałem w Akademickich 
Mistrzostwach Polski i Europy. 

K 

33 Wydawnictwo WYDAWNICTWO  Z076030000 Wydatki związane z realizacją procesu wydawniczego 
publikacji Wydawnictwa UEW. Wydatki związane z obsługą 
księgarni internetowej oraz składem i logistyką. Wydatki 
związane ze wsparciem realizacji zadań Wydawnictwa. 

K 

 


