
Uchwala nr 954
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici
U n iwe rsytet u w B iolymstok u

Na podstawie art.62 ust. 2 pkt.
Prawo o szkolnictwie wyzszym 1nz. tl. N

$lz dotacji budzetu panstwa Uniwersytet pokiywa koszty swojej dzialalnosci, zobowirlzanra
i wydatki wynikaj4ce z realizacji:

l) zad.ah zwityzanych z ksztalceniem student6w studi6w stacjonarnych, uczestnik6w
stacjonamych studi6w doktoranckich i kaclr naukowycn oraz utrzymaniem uczerni,
\.v tym na remonty,

2) zadah zwi pomocE materialn4 dla student6w i doktorant6w -w zaKresle
3) inwestycji nunro*uny"h z bud2etu paristwa,4) zadah zwiqzanych z ksztalceniem i rehabilitacj4 bcznicz4 studenrow

niepelnosprawnych,
5) innych zadah, na kt6re dotacja zostala p rzyznana.

I. Do koszt6w, o kt6rych mowa w g I pkt ,,iri:trc^sig w szczeg6lno3ci:l) rvynagrodzenia nauczycieli akademickich w czgsci wynik-aiEcej z rearizacji ksztalcenrana studiach stacionamych (w tym: 
"zg3c 

*ynugro.ir"nia proporcjo""fi" 
-1" 

"re*io na stacjonarnych studiach r,vyZszych
ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach
rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

2) nauczycielami akademickimi,
k6w zatnrdnionych w jednostkach
w czgSci zwiqzanej z realiz/tcjq

3)
4) koszty utrzyrrrania i wynajnru bt

rra studiach stacjonarnych, z zas
ni2 5/7 koszt6rv utrzymania bLrdynk6
prowadzrpych ksztalcenie na studiach n

5) koszty realizaoji przewidzia'yoh pra'em i programem st'ditiw stacjonarnycri praktykstudcnckich.



6) stypendia doktoranckie wyplacane nie wiEcej niz 30o/o ogolnej liczby uczestnik6w
stacjonarnych studi6w doktoranckich,

7) koszty przeprowadzenia badari lekarskich pracownik6w i zakupu okular6w
korygujqcych rvzrok - w zakresie przewidzianym odrgbnymi przepisami,

8) koszty biezqce zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach stacjonarnych (w tym studiach
rloktoranck ich ) z zastrze|cniem, Ze
a) rvydatki jednostek podstawowych w tym zakresie pokrywane sq w wysokoSci

wynikai4cej z iloczynu liczby studentow studi6w stacjonarnych, wsp6lczynnika
kosztochlonnosci i okreslanej corocznie przez Rektora kwoty bazowej kosz-t6w
ksztalcenia jednego studcnta studi6w stacjonarnych,

b) rvydatki pozostalych jednostek Uniwersytetu i administracji centralnej w tym
zakresie pokywane s4 w czgsci zwiqzanej z realizaci4 ksztalcenia na studiich
stacjonamych, w wysokoSci okreSlonej planem rzeczowo_fi nansowym,
z zastrzeZeniem $ 8,

9) koszty remont6w w wysokoSci okreslonej planem rzeczowo-finansowym,
l0)inne koszty podstawowych jednostek organizacyjnych , zwiq;zane z ksztalceniem na

stacJonarnych studiach wy2szych i doktoranckich oraz ksztalceniem kadr naukowych,
wspomagai4ce rozw6j jednostek - w wys.kosci ustalonej na zasadach okreslonych
w$5.

Do koszt6w, o kt6rych mowa w ust. l, na wniosek jednostki organizacyjnej pozytywnie
zaopiniowany przez Rektora zalicza siE takze (w wysokosci ustalonej piin"r ,"."io*o-
finansowym) koszty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, zatrudnionego
w jednostce nie prowadzqcej ksztalcenia na studiach niestacjonarnych, w czgs-cr
proporcjonalnej do czgsci pensum dydaktycznego, kt6rej pracownik nie reilizuje (zgod'nie
z decyzjq kierownika jednostki organizacyjnej), w przypadku gdy spelnione s4 lqcznie
nastqpr.iqce warunki:

a) iednostka nie posiada srodk6w wlasnych na pokrycie tej czEsci wynagrodzenia,
b) iednostka przestrzega ustalonych zasad okreslania i rozliczinia oensum

dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych,
jednostka nie przeznaczyla Srodk6w wlasnych na zwiEkszanie wynagtodzefi czy
dodatkowe wynagrodzenia dla swoich pracownik6w,
nie ma mo2liwo5ci zrealizowania prz.ez pracownika pelnego pensum
dydaktycznego okreilonego dla stanowiska, na kt6rym jest zatrudniony,
zatrudnienie pracownika w pelnym wymiarze czasu pracy jest niezbEdne
ze wzglgdu na istotny interes uczelni.

$3l. z p.rzycltodow pochodz4cych z odplatnosci za swiadczone uslugi edukacyjne oraz innych
wplyw6w pozabud2etowych pokrywa sig o96rnouczelniane kowty posrednie, do kt6rycn
zalicza sig w szczeg6lnoSci.
I) wynagrodzenia pracownik6w niebqdqcych nauczycielarni akademickimi !v czriscl

zwiqzane.j z realizacjqksztalcenia na studiach niestac jonarnych,
2) koszty bieZqce .iednostek Uniwcrsytetu w Bialyrnstoku niebgtlqcych jeclnostkarni

podstawowymi oraz koszty rzeczowe administracji ccntralnej w czgsci zwiqz.ane.i
z rcalizaciq ksztalcenia na studiach rriestacjonarnych, w wysokosci okceslonej planern
rzcczowo-flrransowym, z zastrze2eniem $ g,

3) nagrody, stypendia naukowe Uniwersyletu,
'l) koszty anrortyzacji irodk6w trwalych zakupionych z tych przychoddw oraz z dotacii

bud2ctowei.

c)

d)



5) inne koszty podstawowych jednostek organizacyj nych, zwrilzane z ksztaiceniem nastucliach wy )'-sz'ycrt i st.diach doktoranckich oraz ksztalceniem kadr naukowych,
'vspomagaiqce 

rozw6j jednostek .- w wysokosci ustaloncj na zasadach ot ..sioiy.nw{5.
l, na. rvniosck jednosrki organizacyjnej pozytywnie

slg takze w wysoko3ci Lrstalonej planem rzcczowo_

Do koszt6w, o kttirych mowa w ust.
zaoptnlowany przez Rektora zalicza
finansowyrn koszty:
l) wynagrodzenia nauczyciela akademi

pensum dydaktyczr
tednostki organizac
a) jednostka nie p<

b) jednostka pfzcstrzega ustaronych zasad .kre6lan ia i rozliczania pensum
dydaktycznego i godzin ponadlvyrniarowych,

c) jednostka nte przezn.aczy.ra 
.srodk6w rvrasnych na zrvigkszanie rvynagrodzen czy

.. dodatkowe ,"vynagrodzenia dla swoich pracownik6w,
d) nie nla mozliwoSci z.realizowanii przez pracownika pelnego pensum

dydaktycznego okreSlonego dla sta rowiska, na kt6rym jcst ,ut.uanioni,e) zatrudnienie pracownika w pelnym wymiarze czasu pracy jest niezbgdne
ze wzglqdu na istotny interes uczelni,

3,

4
pozabud2etowych bgdqcych w dyspozycji
za srp w szczeg6lno$ci:

na studiach niestacionarnych (w tym: c

nne zwiqzane z ksztalceniem na studiach

2) wynagrodzenia nauczycieli akadernickich w czgsci proporcjonalnej do czEdci pensumdydaktycznego, kt.rej 
.,pracownik nie realizuje izgodnie z decyziq kierownikaj ednosrki organizacyjney 7,

ych w dyspozycji jednostek prowadz4cycn

nr i programem studi6w n iestacjonarnych

5) koszty bie2qce zwi4zane z ksztarceniem na studiach niestacjonarnych (w tym studiachdoktoranckich),
6) koszty arnortyzacji Srodk6w.trwalyc h zrkupionych z tych przychod6w,7) koszty remont6w w wysokosci okie$roncf ptunon ,r".ro*o_ frnansowvm.



koszty zwiqzane z realizacjq uslug edukacyjnych innych niZ ksztalcenie na studiach
wyitszych i studiach doktoranckich oraz koszty zwiqzane z realizacjE uslug
badawczych,
inne koszty podstawowych jednostek organizacyjnych zwiqzane z ksztalceniem na
niestacjonarnych studiach wy2szych i doktoranckich, ksztalccniem kadr naukowych i
rozwojem jednostki.

Z przychotlow, o kt6rych nowa w ust. l, pokrywane s4 wydatki zwiEzane z zakupem
Srodk6w trwalych w budowie - w wysokoSci okreSlonej planem rzeczowo-finansowym.

. $sl. Srodki na pokrycie koszt6w podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersyteru,
o kt6rych mowa w $ 2 ust. I pkt. l0 oraz $ 3 ust.l pkt.5, wyliczane sq w nastgpujqcy
soos6b:

S:(0,5{po+0,5*Dt;* *

Srodki na pokrycie kosztow podstawowej jednostki organizacyjnej, zwiqzanych
z ksztalceniem na studiach wylszych i studiach doktoranckich oraz ksztalceniem kadr
naukowych, wspomagajqce rozw6j jednostki,
Po - skladnik ustalony dla jednostki na podstawie udzialu jednostki w pokrywaniu koszt6w
posrednich og6lnouczelnian ych z przychod6w pochodz4cych z oplat za Swiadczone uslugi
edukacyjne,
Dt - skladnik ustalony dla jednostki na zasadach okreilonych rozporz4dzeniem ministra
wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego w sprawie zasad podzialu dotacji budzetowej dla
uczelni publicznych,
R - Srodki ptzeznaczone decyzjE Rektora na pokrycie koszt6w podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu, zwiqzanych z ksztalceniem na studiach wyzszych i studiach
doktoranckich oraz ksztalceniem kadr naukowych, wspomagaj4ce rozw6j jednostek.

2. Przyznane jednostce Srodki, o kt6rych mowa w ust. l, pomniejszane sq o koszty jednostki
rozliczone nazasadachokre5lonych w $ 2 ust. 2 i $ 3 ust. 2.

L
$6

Jednostka Uniwersytetu mo2e wydatkowad na prowadzon4 dzialalnoSC w danym roku
budZetowym irodki w wysokodci nie wigkszej ni2 faktycznie osiqgnigte przychody
pochodz4ce z przeznaczonych dla niej (zgodnie z przyjgtymi w Uniwersytecie zasadami)
5r'odk6w z dotacji budzetu pafistwa oraz przychod6w pozabudzetowych pomniejszonych
o odpis na koszty poSrednie ogdlnouczelniane, zwiqkszone o niewydatkowane przychody
z lat poprzednich.
.lednostka wydatkuiqca na prowadzonq dzialalnosi Srodki wy2sze niz okreslone w ust. I
zobowiq,zana jest do opracowania planu naprawczego oraz werytikacji planu rzeczowo-
finansowego jednostki.

$7
I. Slodki pozo.stale po pokryciu kosztdw ponoszonych z dotacji bucl2etowej i kosztow

poSrcdnich og6lnouczelnianych (niebqdqce w dyspozycji jednostek organizacyjnych)
stanowiq rezerwg Rektora.
W szczegoluie uzasadnionych przypadkach Rektor rno2e zwiqkszyi ze swojcj rezerrvy
rvysokosd irodk6w, kt6re przyznane zostaly .jednostce zgodnie z z-asa<lami okreslonymi
w$5.

8)

e)

gdzie:
S.



Koszty clzialalnosci centrum Edukacji N$n,r8""y.i"ri, wschodniego osrodka Transferu
Technologii, Instytutu Studi6w^ wschodnich w organizacji i Alliance irancaise zalicza sig do
koszt6w, o kt6rych mowa w $ 2 i $_3 w wyjqtkowych przypadkach, na wniosek jednostki
pozytywnie zaopiniowany przez Rektora, w wysokbscl 

- 
ustaronej prun.rn ,r""ro*o-

finansorvym.

9
zwrotn4 pomocq materialn4 dla student6w

z podzialu dotacji przeznaczoneJ na
z uczelnianym organem samorzqdu

Koszty realizacj i zadah zwiqzanych, r.rlirl"ni".n i rehabititaciq lecznicz4 student6w
niepelnosprawnych pokywane. s4 w wysokosci wynikai4cej , poarrur, aoffi nu t"n ."r
dokonanego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora.'

Uchwala wchodzi w Lycie zdniem I pazdzief"ll, ,o,o ,.

Prxewodnicx,qcy


