
Zarządzenie or 56/2018 
Rektora Paóstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 14 listopada 2018 roku 

w sprawie: podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu „Program 
płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
VI NABÓR 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się algorytm podziału kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu pod nazwą 

,,Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" 

w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2

Algorytm podziału kosztów pośrednich w projekcie "Program praktyk zawodowych 
w PWSZ"- VI NABÓR przedstawia się następująco: 

W VI turze uczestnictwa w Projekcie koszty pośrednie stanowią 5 % wydatków poniesionych 

w projekcie, rozliczanych w cyklach miesięcznych (po realizacji każdego z pięciu miesięcy płatnej 

praktyki zawodowej). 

Podział kosztów pośrednich przebiega w PWSZ w Ciechanowie według następującego algorytmu: 

1. Kwota 5% kosztów pośrednich z danego miesiąca dzielona jest po połowie na dwie grupy:

a. 50% kwoty pozostaje w Uczelni na pokrycie bieżących potrzeb w Projekcie
(na przykład zakup papieru, tonera, akcje promocyjne, kontakty z otoczeniem
społeczno - gospodarczym, itp.)

b. 50% kwoty przeznaczone jest na wynagrodzenia dla osób pracujących przy
realizacji Projektu (obsługa biurowa, finansowa, organizacyjna projektu itp.).

2. Wynagrodzenia dla osób pracujących przy realizacji Projektu dzielone są według
następującego algorytmu:

a. Kwota dzielona jest procentowo na jednostki Uczelni zaangażowane w realizację

Projektu, wynagrodzenia realizowane są w cyklach kwartalnych, wg zasady
przedstawionej w poniższej tabeli:

Lp. Jednostka Uczelni % kwoty przeznaczonej na 
wynagrodzenia dla osób 

zaangażowanych przy realizacji 
Projektu 

1 Dziekanaty 70% 

2 Kwestura 15% 
3 Dział współpracy z otoczeniem 10% 

społeczno - �ospodarczym 

4 Itme jednostki uczelni (np.: Dział 5% 
Spraw osobowych) 

Razem 100% 



b. Kwota przeznaczona na pracowników trzech dziekanatów dzielona jest według
ilości studentów -praktykantów, którzy w okresie rozliczeniowym ukończyli pełen
miesiąc praktyki, według następttjącego algorytmu:

• Kwota przeznaczona na dziekanaty dzielona jest przez ilość studentów
praktykantów którzy w okresie rozliczeniowym ukończyli pełen miesiąc:
otrzymamy kwotę przeznaczoną za obsługę jednego praktykanta.

• Ilość praktykantów obsługiwanych przez daną osobę z dziekanatu
pomnożona przez kwotę przeznaczoną za obsługę jednego praktykanta
wyliczy kwotę wynagrodzenia przeznaczonego dla danej osoby
w dziekanacie.

c. Podział środków w ramach danej jednostki i przydzielonej dla jednostki kwoty, dla
kilku osób pracujących przy Projekcie, dokonuje Kierownik danej jednostki.

d. W przypadku przeniesienia części obowiązków realizacji projektu między
jednostkami Uczelni, kwoty odpowiednio są przekazywane proporcjonalnie do

przekazanych obowiązków

e. Ostateczną listę do wypłaty zatwierdza Kierownik Zespołu powołanego do realizacji
projektu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


