
OPISY OBIEKTOWE DO WNIOSKÓW ZAKUPOWYCH – KOSZTY OGÓLNE, DYDAKTYKA, REZERWA DZIEKAŃSKA 

Nazwa kosztu 1. Projekt 

 

2. Zadanie 3. MPK_B 4. MPK_K 5. Okres 
budżetowania 

6. Koszt pośredni 

KOSZTY 

OGÓLNE 
56-30022  

(dla kolejnego roku będzie to 
nr 56-30023 itd.) 

 

MPK_B właściwe dla 
jednostki dysponującej 
budżetem 

 

MPK_B właściwe dla 

jednostki dysponującej 

budżetem = zadaniu  

MPK_K właściwe dla 
jednostki składającej 
zamówienie 

2022 0 

DYDAKTYKA 56-01022  

(dla kolejnego roku będzie to 
nr 56-01023 itd.) 

MPK_B właściwe dla 
jednostki dysponującej 
budżetem 

 

MPK_B właściwe dla 

jednostki dysponującej 

budżetem = zadaniu  

MPK_K właściwe dla 
jednostki składającej 
zamówienie 

2022 0 

REZERWA 
DZIEKAŃSKA 

56-40022  

(dla kolejnego roku będzie to 
nr 56-01023 itd.) 

MPK_B właściwe dla 
jednostki dysponującej 
budżetem, w tym 
przypadku dziekana np. 

638 lub 

640 lub 

648 

MPK_B właściwe dla 
jednostki dysponującej 
budżetem, w tym 
przypadku dziekana np. 

638 lub 

640 lub 

648 = zadaniu 

MPK_K właściwe dla 
jednostki składającej 
zamówienie 

2022 0 

 

Objaśnienie: 

Osoba składająca zamówienie podaje we wniosku dane dot.poz.1,2,3,4 zgodnie z instrukcją ujętą w tabeli powyżej oraz dla pozycji 5:  bieżący rok, pozycji 6: zawsze „0” 

 

 



OPISY OBIEKTOWE DO WNIOSKÓW ZAKUPOWYCH - PROJEKTY 

Nazwa 
kosztu 

1. Projekt 

 

2.Zadanie 3.MPK_B 4.MPK_K 5.Okres 
budżetowania 

6. Koszt pośredni 

PROJEKT Określa wnioskujący 

 (w przypadku braku wiedzy 
na temat nr projektu 

kontaktuje się z opiekunem 
projektu) 

 

Określa opiekun 
projektu 

 

MPK_B właściwe dla 

jednostki dysponującej 

budżetem – wypełniane z 

automatu 

MPK_K właściwe dla 
jednostki składającej 
zamówienie 

Określa opiekun 
projektu 

 

Określa opiekun 
projektu 

 

Objaśnienie poz. 6 gdzie: 

 „ 0”– oznacza brak stosowania narzutu kosztów pośrednich od danego zakupu,  

„1”  – oznacza stosowanie naliczenia narzutu kosztów pośrednich od danego zakupu 

 

OPISY OBIEKTOWE DO WNIOSKÓW ZAKUPOWYCH – PRACE USŁUGOWE 

Nazwa 
kosztu 

1. Projekt 

 

2.Zadanie 3.MPK_B 4.MPK_K 5.Okres 
budżetowania 

6. Koszt pośredni 

PRACE 

USŁUGOWE 

Określa wnioskujący 

 

Określa wnioskujący 

 

MPK_B właściwe dla 

jednostki dysponującej 

budżetem  

MPK_K właściwe dla 
jednostki składającej 
zamówienie 

Określa 
wnioskujący 

 

Określa 
wnioskujący 

  

Objaśnienie poz. 6 gdzie: 

 „ 0”– oznacza brak stosowania narzutu kosztów pośrednich od danego zakupu,  

„1”  – oznacza stosowanie naliczenia narzutu kosztów pośrednich od danego zakupu 

 

 


