
1. Liczba 
uczestn. Kwota

1.1.

1.2.

1.4.

2. Jedn. Stawka ZUS* Kwota

2.1.

2.2.2.

Przychody razem (poz. 1.1. + 1.2. + 1.3.)

Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora 
nr 50 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wpłaty uczestników

Nazwa kursu dokształcającego

Czas trwania kursu
(data rozpoczęcia i zakończenia)

Jednostka organizacyjna

Kierownik kursu

Numer edycji

KOSZTORYS KURSU DOKSZTAŁCAJ ĄCEGO

Przychody

1.3. Inne (wymienić jakie)

1.1.1. (....................... uczestników x ................. zł czesne)

1.1.2. (....................... uczestników x ................. zł czesne)

1.1.3. (....................... uczestników x ................. zł czesne)

Środki przekazane przez współorganizatorów, sponsoró w

Stawka

2.2.1. za godziny dydaktyczne

Koszty
Koszty wynagrodze ń pracowników SGH za zaj ęcia dydaktyczne 
z pochodnymi

2.1.1. za godziny dydaktyczne

2.1.2. za przeprowadzenie egzaminu (............ uczestników x .............. zł/godz.)

(............ godzin x .............. zł/godz.)

(............ godzin x .............. zł/godz.)

2.2. Koszty wynagrodzenia wykładowców nieb ędących pracownikami SGH

(............ godzin x .............. zł/godz.)

za przeprowadzenie egzaminów (............ uczestników x .............. zł/godz.)

(............ godzin x .............. zł/godz.)

(............ godzin x .............. zł/godz.)

wynagrodzenie brutto z pochodnymi

2.4.
Koszt wynagrodzenia sekretarza kursu (wynagrodzenie bezosobowe) 
z pochodnymi

2.3.
Koszt wynagrodzenia kierownika kursu (wynagrodzenie bezosobowe) 
z pochodnymi

wynagrodzenie brutto z pochodnymi
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2.5.3.

2.5.9.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

         (data, imię, nazwisko, nr telefonu)

* Według stawki w wysokości zgodnej z obowiązującym stanem prawnym.

2.5. Pozostałe wydatki

2.5.5.
koszty inauguracji i zakończenia kursu (w tym koszty cateringu - maks. kwota na 
jedną osobę zgodnie z obowiązującymi stawkami)

2.5.6.
poczęstunek dla słuchaczy w czasie zajęć dydaktycznych (maks. kwota na jedną 
osobę zgodnie z obowiązującymi stawkami)

2.5.7. powielanie materiałów/eksploatacja urządzeń drukujących i kopiujących

2.5.1. książki i inne materiały dydaktyczne

2.5.2. materiały biurowe

2.5.4. wynajem sal dydaktycznych 

koszty noclegu i dojazdu trenerów

Sporządził(a): ……………………………………………
Dziekan

2.5.8. promocja i reklama, gadżety z logo

Rezerwa na koszty nieprzewidziane

Koszty po średnie - ogólnouczelniane ( ... od poz. 1.4.)

Koszty po średnie - kolegialne ( ... od poz. 1.4.)

BILANS KURSU DOKSZTAŁCAJ ĄCEGO

Przychody (poz. 1.4.)

Koszty (poz. 2.9.)

inne (wymienić jakie)

Koszty razem (poz. 2.1.-2.8.)

(data i podpis) 

    Sprawdzono pod względem finansowym                                                                                                    Zatwierdzam

(data i podpis kwestora) (data i podpis Rektora/innej upoważnionej osoby)
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