
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

z dnia 14 kwietnia 2022 roku

 Dane wyjściowe kalkulacja *

Tytuł konferencji:

Miejsce: Termin:

I.Źródło finansowania konferencji:

Przewidywana liczba uczestników: 0

Jednostkowa opłata konferencyjna pełna Liczba osób z pełną odpłatnością

Jednostkowa opłata konferencyjna ze zniżką 1 Liczba osób ze zniżką 1

Jednostkowa opłata konferencyjna ze zniżką 2 Liczba osób ze zniżką 2

Jednostkowa opłata konferencyjna ze zniżką 3 Liczba osób ze zniżką 3

Liczba osób zwolnionych z opłaty:

Środki pozyskane od darczyńców, współorganizatorów

Środki z dotacji 

Inne źródła finansowania, należy podać jakie:

1. 

2.

3.

II. Koszty

Wygłoszenie referatów, wykładów

stawka liczba osób

/ stawka ryczałtowa

/ stawka ryczałtowa

Obsługa konferencji stawka liczba osób

/ stawka ryczałtowa

/ stawka ryczałtowa

stawka liczba osób

/ stawka ryczałtowa

/ stawka ryczałtowa

kwota

razem: 0,00
w tym:

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

b. Inne koszty bezpośrednie:

Materiały

z tego: gadżety reklamowe

materiały konferencyjne

materiały biurowe

inne……………………………………………………………………….

Usługi obce

z tego:

druk materiałów konferencyjnych 

imprezy towarzyszące

wynajem sali konferencyjnej

catering

inne:……………………………………………………………………..

Pozostałe koszty

z tego: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

c. Narzut kosztów pośrednich UM

Aktualne:

* należy określić typ kalkulacji - wstępna / uaktualniająca

1. 

Środki pozyskane od sponsorów (pomniejszone o należny podatek VAT)

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

2.

Inne wynagrodzenia:

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł. ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

Korekta, tłumaczenia materiałów konferencyjnych

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

3.

Proszę wypełnić żółte pola a następnie wydrukować arkusze-"dane wyjściowe-kalk.wstępna oraz "kalkulacja 

wstępna"!

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

a. Wynagrodzenia:

stawka ZUS pracodawcy

% od kosztów

%

usługi hotelowe



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr …./2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

z dnia …………………….. 2021 roku

………………………………………………………….

Pieczątka jednostki organizującej konferencję

wstępna

Tytuł konferencji:

Termin:

Miejsce:

Przewidywana liczba uczestników

Liczba osób ze zniżką 1

Liczba osób ze zniżką 2

Liczba osób ze zniżką 3

I. Źródła finansowania:

Opłaty konferencyjne

Środki pozyskane od sponsorów (pomniejszone o należny podatek VAT)

Środki pozyskane od darczyńców, współorganizatorów

Środki z dotacji 

Inne źródło finansowania

Żródła finansowania razem

II. Koszty:

Kwota 

wynagrodzenia 

brutto

ZUS 

pracodawcy
Razem

Wygłoszenie referatów, wykładów 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem koszty wynagrodzeń brutto

Razem koszty ZUS od wynagrodzeń

materiały

usługi obce

pozostałe koszty

Razem inne koszty bezpośrednie

Razem koszty wynagrodzeń+inne koszty bezpośrednie

c. Narzut kosztów pośrednich UM

Razem koszty konferencji

Wskaźnik rentowności 

Przychody - koszty

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

Planowane

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Koszty wynagrodzeń:

0,00

                                    

Sporządzono

0,00

…………………………………….

Organizator konferencji

                                  

%

                              Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

                             Zweryfikowano rachunkowo

 Kalkulacja

Liczba osób z pełną odpłatnością

Liczba osób zwolnionych z opłaty

b. Inne koszty bezpośrednie:

Razem koszty wynagrodzeń

Korekta, tłumaczenia materiałów konferencyjnych

Inne wynagrodzenia

Obsługa konferencji

0

         Kwestor

                                          Zatwierdzono

                                  …………………………………..

      Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

0,00

0,00

             Zaakceptowano

              ……………………………..

                                ……………………………

0,00


