
Uchwala nr 1227
Senatu Uniwersytetu w Bia$mstoku

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz
trybu i warunkdw zwalniania ztych oplat

Na podstawie art. 99 ust. l-3, art. 160 ust. 3, art. l70a ust.
Prawo o szkolnictwie vryzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365
nastSpuje:

3.

A

l-8 ustawy 227 lipca 2005 r
z po2n. zm.l uchwala siE. co

$1
I . Uniwersytet w Bialymstoku pobiera oplaty za iwiadczone uslugi edukacyjne zwiqzane z'.

l) ksztalceniem student6w i doktorant6w na studiach niestac.jonarnych. w tym za

powtarzanie zajgi z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
2) ksztalceniem studentow na studiach stacjonarnych, jezeli s4 to ich studia na drugim

lub kolejnym kierunku studi6w w formie stacjonarnel,
3) ksztalceniem student6w na studiach stacjonamych, w przypadku korzystania z zajpe

poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS, okreSlonym w I 2 ust. 2,
4) powtarzaniem okredlonych zajg(, na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych

studiach doktoranckich z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,
5) prowadzeniem studi6w w jqzyku obcym z wyl4czeniem studi6w prowadzonych

w ramach kierunku filologia,
6) prowadzeniem zajg( nieobjqtych planem studi6w, w tym prowadzeniem przez

Centrum Edukacji Nauczycieli (zwane dalej CEN) zajgi umoZliwiaj4cych uzyskanie
przl gotowan ia pedagogicznego.

2.

7) prowadzeniem studi6w podyplomowych,
8) prowadzeniem kurs6w doksztalcaj4cych.
Do student6w studi6w stacjonarnych, o kt6rych mowa w ust. I pkt 2, nie zalicza siE:

l) student6w, kt6rzy po ukoficzeniu studi6w stacjonarnych pierwszego slopnia
kontynuuj4 studia do uzyskania tytulu magistra lub r6wnorzEdnego,

2) student6w lub absolwent6w pierwszego kierunku studi6w stacjonarnych studiuj4cych
drugi kierunek na studiach stacjonamych bez wnoszenia oplat, kt6rzy:
a) korzystaj4c z jednorazowego uprawnienia, podjqli studia na drugim kierunku

studi6w stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia oplat,
b) kontynuuj4 bez wnoszenia oplat w kolejnym roku studia, o kt6rych mowa w pkt 2

lit. a, poniewa2 spelnili w poprzednim roku ustawowe kryteria ustalone dla
uzyskania stypendium dla najlepszych student6w na danym kierunku
w Uniwersytecie.

Student, kt6ry na pierwszym roku studi6w na drugim kierunku nie spelnil kryteri6w.
o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, obowi4zany jest wnieSd oplaty za pierwszy rok
studi6w, zgodnie z umow4 o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na

rzecz student6w studi6w stacjonarnych.
W przypadku podjgcia studi6w stacjonarnych r6wnoczeSnie na kilku kierunkach pobiera

sig oplaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studi6w, jeZeli student nie posiada

uprawniei do korzystania z zalp( bez wnoszenia oplat, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2,

oraz zakaZdy kolejny kierunek studi6w.
5. Decyzje dotycz4ce prawa studenta do korzystania z zajg6, o kt6rych mowa w $ I ust. I

pkI 2, bez wnoszenia oplat podejmuje Rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez

Dziekana.

-



2.

l.

3.

{2
Student studi6w stacjonarnych ma prawo do korzystania bez wnoszenia oplat - z z4ip6'

za kt6re moZe uzyskai na studiach:
I ) pierwszego stopnia - 180 punkt6w ECTS,
2) drugiego stopnia 90 lub 120 punkt6w ECTS dla studi6w trwaj4cych odpowiednio

trzy lub cztery semestry,
3) jednolitych magisterskich - 300 punkt6w ECTS.
Student studi6w stacjonamych, poza limitem punkt6w ECTS, o kt6rym mowa w ust. l,
ma prawo bez wnoszenia oplat do korzystania z zaigt na okre3lonym poziomie studi6w,

za kt6re moZe uzyskai dodatkowo nie wigcej niz 30 punkt6w ECTS, a student realizujEcy

ksztalcenie w ramach indywidualnych studi6w miqdzyobszarowych nie wigcej niz 90

punkt6w ECTS.
Student, o kt6rym mowa w $ I ust. 2 pkt 2, ma prawo bez wnoszenia oplat do korzystania

z za.ipt, zaklore moze uzyska6 po raz drugi limit punkt6w ECTS okreSlony w ust. 1.

63
Kandydat na studia stacjonarne/student studi6w stacjonamych jest obowi4zany do zlozenia

odwiadczenia o spelnianiu warunk6w do podjgcia i kontynuowania studi6w bez wnoszenia

oplat. zgodnie z wzorem okreSlonym przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa
wyzszego.

64
l. WysokoSi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w {l I ust. I pkt l-6 ninie.iszej

Uchwaly, ustala Rektor w drodze zarzqdzenia, na wniosek kierownika jednostki

organizacyjnej Uniwersytetu, w terminie do 3l maja ka2dego roku. Kierownicy jednostek

organizacyinych Uniwersytetu obowi4zani sq do przedloZenia Rektorowi kalkulac.ii

koszt6w uslug edukacyjnych wraz z odpowiednimi uchwalami rady jednostki w terminie
do I 5 kwietnia kaZdego rokrr, z zastrze2eniem $ 10 ust. 2.

2. WysokoS6 oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ I ust. I pkt 7 i8 niniejszej
(Jchwaly, ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnei Uniwersytetu.
nie p62niej niZ dwa miesi4ce przed rozpoczeciem danego cyklu ksztalcenia' Kierownicy

iednostek organizacyjnych Uniwersytetu obowiqzani s4 do przedlo2enia Rektorowi
kalkulacii koszt6w uslug edukacyjnych wraz odpowiednimi uchwalami rady jednostki nie
po2niej niz na trzy miesiqce przed rozpoc4ciem cyklu ksztalcenia.

3. Kalkulacje kosztow uslug edukacyjnych Swiadczonych przez jednostkE organizacy.lnq

Uniwersytetu zatwierdza w drodze uchwaly rada jednostki. W przypadku jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu, w kt6rych nie dziala radajednostki, kalkulac.ie zalw\erdz.a

kierownik jednostki.

4. Kalkulacje koszt6w uslug edukacyjnych wymagajq opinii Kwestora w zakrcsie zgodnoSci

ich sporz4dzenia z zasadami okreSlonymi w $ 6 niniejszej uchwaly.
5. lnfbrmacjg o wysokoSci oplat za uslugi edukacyjne. o kt6rych mowa w S I ust. I, oraz

wysoko6ci koszt6w ponoszonych w zakresie niezbqdnym do Swiadczenia tych uslug
zamiesz.cza sig na stronie internetowei Uniwersytetu.
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Warunki odplatnoSci za uslugi edukacyjne wymienione $ I okreSla umowa zawarta w iormie
pisemnej odpowiednio migdzy Uczelni4 a studentem, Uczelniq a uczestnikiem studi6w
doktoranckich, Uczelni4 a sluchaczem studi6w podyplomowych, uczelni4 a uczestnikicm

kurs6w doksztalcaj 4cych.



{i6
l. Wysokodi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ l, ustala Rektor'

z zachowaniem zasady,2e oplaty, o kt6rych mowa w $ 1 ust. I pkt l' 2 i 4' nie mogq

puekraczad koszt6w ponoszonych w zakresie niezbEdnym do uruchomienia

i prowadzenia w Uniwersytecie w Bialymstoku odpowiednio studi6w wy2szych lub

studi6wdoktoranckich,okt6rychmowaw$lust. 1 pkt 1 i 2. oraz zapc na studiach

wyZszych i studiach doktoranckich, o kt6rych mowa w $ I ust. I pkt 4,2 uwzglgdnieniem

koszt6w przygotowania i wdraZania strategii rozwoju uczelni, w szczeg6lnoSci rozwoj u

kadr naukowych i rozwoju infrastruktury dydaktyczno-naukowej' w tym amortyzacji

i remont6w.
2. Podstawp ustalenia odplatnosci za okreslon4 uslugE edukacyjnq stanowi koszt realizacii

tej uslugi uwzglgdniajqcy:
l) odpowiednio liczbg student6w, uczestnik6w studi6w doktoranckich, sluchaczy

studi6w podyplomowych, kurs6w doksztalcaj4cych,
2) liczbg godzin dydaktycznych przewidzianych w planie studi6w,

3) koszty wynagrodzeri wraz z narzutarni os6b bior4cych udzial w realizacji danej uslugi

edukacyjnej,
4) rzeczowe koszty bezpodrednie dzialalno5ci dydaktycznej ponoszone przez jednostkq

organizacyjn4 z tytulu realizacji ksztalcenia,

3.

5) koszty poSrednie wydzialowe,
6) kosztypoSrednieog6lnouczelniane.
OplatE za poMarzanie zajpt i realizacjg innych zajEi, kt6rych student/doktorant nie moze

realizowa6 bez wnoszenia oplaty, ustala sig dla poszczeg6lnych kierunk6w i poziom6w

studi6w oraz studi6w doktoranckich na podstawie Sredniej stawki odplatnoSci za jednq

godzinE dydaktyczn4 okreSlonei przez RadE Wydzialu. Kwota odplatnoSci stanowi

iloczyn liczby godzin realizowanych zajQi i Sredniej stawki odplatnoSci za jedn4 godzinq

dydaktyczn4.
Wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w $ I ust. I, stanowi4

Zal4czniki nr l-7 do niniejszej Uchwaly.

$7
Oplaty za uslugi, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 niniejszej Uchwaly' naleZy wnosi6 na

konto Uczelni za po3rednictwem modulu ,,platno5ci" w systemie USOSweb' w terminach

okreSlonych w umowach o warunkach odplatnodci za uslugi edukacyjne.

Od oplat nieuiszczonych w terminie pobiera siE odsetki ustawowe.

T'erminy wnoszenia oplat, o kt6rych mowa w ust. l, mog4 byi przedluZone - na pisemny

wniosek osoby zainteresowanej - odpowiednio przez Dziekana Wydzialu, kierownika

innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, kierownika studi6w doktoranckich,

kierownika studi6w podyplomowych, Pelnomocnika Rektora ds. CEN. Wniosek powinien

byt, zloZony nie p62niej niz 14 dni przed uplywem terminu okedlonego do wniesienia

oplaty. Wnioski zlozone po terminie ustalonym dla ich zlo2enia pozostawia siq bez

rozpoznania.

a8
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudnq sytuacj4 materialn4

student lub doktorant moZe ubiegai sig o:

I ) rozlo2enie oplaty, o kt6rej mowa w $ I ust. l, na raty,

2) zwolnienie z oplaty w calodci lub w czgdci.

Decyzjp w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydzialu.
Student lub doktorant mo2e ubiegad sig o zwolnienie z oplaly w caloSci lub czgSct

w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie

studi6w wyZszych lub danych studiach doktoranckich. Za wybitne wyniki w nauce uznaje

l.

l.

4.

2.

3.



siq uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz

uzyskanie, w roku poprzedzajqcym zlozenie wniosku o zwolnienie z odplatnoSci, Srednie'i

ocen co najmniej 4,75. Decyzjg w tej sprawie podejmuje Rektor, po zasiEgnigciu opinii
Dziekana.

3. Rektor moZe zwolnid z oplat student6w/doktorant6w osi4gaj4cych wybitne wyniki
w nauce do l4cznej wysokoSci kwoty ustalonej przez RadE Wydzialu. w terminie do 30

wrzeSnia kaZdego roku, na kolejny rok akademicki, z uwzglgdnieniem przewidywanych
przychod6w i koszt6w Uniwersytetu z tytulu prowadzenia studi6w na danym kierunku
i fbrmie studi6w wyZszych lub danych studi6w dokloranckich w okreSlonej formie.
IniormacjE o lqcznej wysokoSci kwoty zwolnieri ustalonej dla dancgo kierunku i poziomu
studi6w wyZszych lub danych studi6w doktoranckich na dany rok akademicki podaje sig

do wiadomoSci publicznej niezwlocznie po jej ustaleniu.
4. WysokoSi zwolnienia z oplat z tytulu osi4gniEcia wybitnych wynik6w w nauce na danym

kierunku okre3la Rektor po przeprowadzeniu analizy wniosk6w i bior4c pod uwagq
ustalonq przez radq wydzialu l4czn4 wysoko6i kwoty zwolniefi w danym roku
akadem ioki m, z zastrzeleniem, 2e:

studenVdoktorant, kt6ry w roku poprzedzaj4cym rok zlo\enia wniosku uzyskal Sredni4

ocen 5,0. moZe uzyskad zwolnienie do wysokoSci 100% oplaty za studia,
student/doktorant, kt6ry w roku poprzedzaj4cym rok zlo2enia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie ni2sz4ni1 4,9, moZe uzyska6 zwolnienie do wysoko5ci 50% oplaty za studia.
studenVdoktorant, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok zloZenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie ni?,szq niZ 4,75, mole uzyskai zwolnienie do wysokoSci 25o/o oplaty za

studta.
5. Zwolnienic z oplat nastEpuje na pisemny wniosek z.lo2ony przez studenta lub doktoranta

w jednostce prowadz4cej ksztalcenie nie p6zniej niz 14 dni przed uplywem termrnu
wyznaczonego do wniesienia oplaty. Do wniosku nale2y dol4czy6 dokumenty
potwierdzaj4ce trudn4 sytuac.iQ materialnq zainteresowanego lub osi4gniEte wyniki w
nauce. Wnioski zloZone po terminie ustalonym dla ich zloZenia pozostawia sig bez

rozooznania.
6.

7.

.Tednostka prowadz4ca ksztalcenie, nie p62niej niz 10 dni przed uplywem terminu
wyznaczonego do wniesienia oplat, przekazuje Rektorowi wszystkie zlo?-one

i zaopiniowane wnioski w sprawie zwolnienia z oplat z tytulu osiqgnigcia wybitnyoh
wynik6w w nauce wraz z informacj4 o l4cznej wysokoSci kwoty zwolnieir ustalonej przez

Radg Wydzialu, o kt6rej mowa w ust. 3.

Ewidencjg wniosk6w i decyzji wydanych w sprawach zwolniefi z tytulu trudnej sytuacji
materialnej prowadzi jednostka prowadz4ca ksztalcenie. Ewidencjg wniosk6w i wydanych
decyzji w sprawach zwolnienia z oplat z tytulu wybitnych wynik6w w nauce prowadzL

I)zial Rektorski.
8. Od decyzji podjgtej przez Dziekana Wydzialu w sprawie, o kt6rej mowa w ust.

przyslugu.je prawo wniesienia odwolania do Rektora w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia. Od decyzji podjgtych przez Rektora w sprawach, o kt6rych mowa w ust.

przysluguje prawo zloZenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni
dnia doreczenia decvzii.

r)

2)

i\

1,
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Studcnci przyjqci na studia przed
o szkolnictwie WzsTrym z dnia 27

w roku akademickim 201112012:
l) studiujqcy bez oplal za

Q9
dniem wejScia w 2ycie znowelizowane.i ustawy Prawo
lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p62,n. zm.), oraz

kszlalcenie na wipcej ni2 jednym kierunku studi6w
stacjonarnych nie wnosz4 oplat, o kt6rych mowa w $ I ust. I pkt 2 niniejszej

Uchwaly, do koirca okresu studi6w przewidzianego w programie i planie studi6w,



2.

3.

L

2) wnoszqcy oplaty za ksztalcenie, wnosz4 oplaty na dotychczasowych zasadach do

korica okresu studi6w przewidzianego w programie i planie studi6w,
3) mog4 podj46 od roku akademickiego 201212013 studia stacjonarne na wipcej niz

jednym kierunku studi6w i nie wnosid za te studia oplat do korlca okresu studi6w
przewidzianego w programie ksztalcenia, o ile decyzja w sprawie przyjgcia na te

studia zostanie podjeta do kofca roku akademickiego 201112012.

$10
Traci moc Uchwala Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i wurunkdw
zwolnienia z tych oplat z p62niejszymi zmianami (Uchwala Nr 951 Senatu UwB z dnia26
maja 2010 r.).
Termin, o kt6rym mowa w $ 4 ust. I zdanie drugie, w roku akademickim 201ll2012 ustala

sig na l5 maja.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Senalu U, Biulvmstoku

prof. dr

PrTewodniczqcy



do Uchwaly nr 1227

Senaru UwB
z dnia 25 kwieln'a 2012r

stawka zus * 19.64a/oUNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYOZIAL

Kalkulacja Koszt6w Studi6w Niestacjonarnych

dla student6w rozpoczynajqcych naukQ od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studi6w w roku akademickim: ..... / ....'

student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

..... /.....

la. Forma zajec
liczba
grup

liczba
gooz.
zajeC

z planu
fazeJn

wyklady 0

cwtczenta 0

konweraatoria 0

zaiQcaa terenowe 0

zajecia laboratorylne 0

lektoraty 0

semtnana 0

prosemrnafla 0

og6lem 0

. Wvnagrodzenia qodzany stawka wa.to6d
profesorowie zwyczajni
realizujqcy godziny w |amach
oensum "

550 0

profesorowie zwyczajni -
oodzinv Donad!wmiarowe

0

profesorowie UwB realizuj4cy
oodzinv w ramach oensum *' 364 0

profesorowie UwB - godziny
oonadwvmrarowe

c

adiunkci realizujacy godziny w
ramach Densum "-

192 0

adiunkci- godziny
oonadwvmtarowe

0

asystenci realizujqcy godziny \4

ramach oensum "-
121 0

asystenci - godziny
oonadvwmiarowe

0

starsi wykladowcy realizujqcy
godziny w ramach pensum '* 0

starsi wykladowcy - godziny
oonadwvmrarowe

0

wykladowcy realizujacy
oodzinv w ramach oensum *' 90 0

wykladowcy - godziny
ponadwYmrarowe

0

lektorzy realizujacy godziny w
ramach oensum ""

49 0

lektorzy - godziny
oonadwvmiarowe

0

Jezyk obcy - godziny w ramach
oensum "

102 c

Jezyk obcy - godziny
oonaowvmlarowe

0



koszty wynagrodze6 nauczycieli
UwB

koszty wynagrodzef os6b prowadzecych

na studenta | #DZlEUol

liczba student6w
oDlata za rok studi6w

Stawka ZUS obowiazujqca na dziei sporz4dzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowiazujece na dziefi sporzadzania kalkulacji

-t

KOSZTY POSREDNIE

koszty og6lnowydzialowe ( w tym strategrl
rozwoiu Uczelni)

0

koszty 096lnouczelniane od um6w cywilno
20/o 0

koszty og6lnouczelniane (w tym koszty
strategii rozwoju Uczelni)

35% 0



ta, Forma zajed liczba grup
liczba godz.

zajQe
z planu studi6w

razem

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria 0

zajecia terenowe 0

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

ogolem 0

Zalacznik 
^t 

2

do UchwalY At 1227

Semtu UwB
z dnia 25 kwiernia 2012r.

stawka zUS' 19,64'Yo

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

lVYDZIAL

Kalkulacla Koszt6w Niestacjonarnych Studi6w Doktoranckich
w zakresie

dla doktorantdw rozpoczynajecych nauke od roku akad.

rok studi6w w roku akademickim: ... t ...

Liczba doktorantow 0
t. Wplywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

UwB

1.,/

[. N|a qodziny stawka
prof esorowie zwyczalnl
realizujqcy godziny w
ramach Densum "*

550
0

profesorowie zwyczajni -
goozrny
DOnadwvmratowe 0

profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach oensum '"

364

profesorowie UwB -
godzrny
DOnadwvm|arowe
adiunkci realizujqcy
godziny w ramach
oensum ** 192 0

adiunkci - godziny
oonaowvmtarowe 0

Razem 0



qodziny stawka wartose
specjalisci spoza
Uczelni 0

specjaliSci spoza
Uczelni 0

specJalscr spoza
Uczelna 0

. Inne wynaqrodzenia
qodziny stawka wartosa

dodatek funkcyjny
kierownika studi6w 0

obsluga administracyjna 0

Inne 0

Razem 0

koszty wynagrodzef os6b p.owadzacych

na

Stawka ZUS obowi4zujaca na dzie spozqdzania kalkulacji

Srednie stawkiza godzinQ obowiazujece na dziei sporzAdzania kalkulacji

Nar2utv na wvnaolodzenia
razem osobowv fundusz Dlac c

dodatkowe wvnaorodzenia roczne ("13") c

ZUS od wYnaqrodzei i "13" 0

odpis na ZFSS 0

Razem koszty innych wynaglodzen 0

tv. Inne koszty bezposrednie 0

zakup Domocy dydaktycznych
koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego
inne koszty bezposrednie (w lym koszty rzeczove)

KOSZTY POSREDNIE

koszty 096lnowydzialowe ( w tym koszty
strateoii rozwoiu Uczelni)

koszty og6lnouczelniane od um6w
cvwilno-orawnvch 20/o

koszty og6lnouczelniane ( w tym koszty
strateqii rozwoiu Uczelni) 'lOo/o

za



Senaru UwB
z dnia 25 kwiehia 2012r

stawka ZUS" 19,64rk

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja Koszt6w Studi6w Stacjonatnych
dla student6w rozpoczynajecych naukg od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studi6w w roku akademickim: ....., .....

Liczba student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

t. Forma zajee liczba grup liczba godz. zajQa

z planu studi6w
fazefn

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria 0

zajgcia terenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnana 0

prosemrnana 0

og6lem 0

Wynagrodzenia qodziny stawka warto6d
profesorowie zwyczajni
realizujqcy godziny w
ramach oensum "

550 0

profesorowie zwyczajni -
godzrny
0onaowvmtarowe

0

profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
tamach oensum '-

364 0

profesorowie UwB -
goozrny
oonadlwmiarowe

c

adiunkci realizujEcy
godziny w ramach
oensum'*

192 0

adiunkci - godziny
DOnadwvmrarowe

0

asystenci realizujacy
godziny w ramach
oensum "

121 0

asystenci - godziny
ponadwvmrarowe 0

starsi wykladowcy
realizujecy godziny w
ramach Densum t"

125 0

starsi wykladowcy -
goozrny
oonadwvmiarowe

0

wykladowcy realizujqcy
godzrny w ramach
Densum **

90 0

wykladowcy - godziny
oonadwvmiarowe

0

lektorzy realizujqcy
godziny w ramach
oensum '*

49 0 i'. -



Nar,utv na wvnaqrodzenia

&ynagrodzenie za udop wypoczynkowy 0

fazem osobowy fundusz plac 0

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("1 3") c

ZUS od wynagrodzei i "13"

ooprs na zr>5 0

. qodzinY stawka wartos6
specjaliSci spoza
Uczelni

a

specjalisci spoza
Uczelni
specJal|scrspoza
Uczelni

a

koszty wynagrodzei naucrycieli akademickich
UrvB

koszt na studenta *oztEvol

KOSZTY POSREDNIE

kosztv oo6lnowvdzialowe do 10%
*DZrEU0!

Koszty 096lnouczeniane od um6w
cvwilno-orawnvch

20/o 0

koszty og6lnouczelniane
35% #DZtEU0!

koszt na studenta #oztEuol

za rok studi6w na
kierunku

Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei spozadzania kalkulacji

Srednie stawkiza godzing obowiqzuiace na dzief sporzadzania kalkulacji
1

Inne kosztv bezDos rednie 0

zakup pomocv dvdaktYcznych

koszty eksploatacyjne

wynaiem sal

inne kosdv bezpo6rednie (w tvm koszty eeczowe)



do Uchwat nr 1227
Senalu UwB
z dnia 25 kwieh|a 2012r

sfawka ZUS' 19,64"/rUNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

VYYDZIAL

Kalkulacja koszt6w zajeC nieobjQtych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajEcych zajecia od roku akad.

data tozpoczecta za)ec

data zakonczenia zaieC;

uczestnik6w I 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

la, Forma zaje6
liczba
grup

liczba godz.
zaje6

z p|anu
studi6w

razem

wyklady 0

Cwiczenia 0

KOnWersatona 0

og6lem

Wynaqrodzenia godziny stawka wartose

profesorowie zwyczajni realizujacy
godziny w ramach pensum '" 550 0

profesorowie zwyczajni - godziny
oonadwvmratowe

0

profesorowie UwB realizujacy
oodzinv w ramach pensum *' 364 0

profesorowie UwB - godziny
oonaclwvmrarowe

0

adiunkci realizujqcy godziny w
ramach oensum "' 192 c

adiunkci - godzany

oonadwvmtarowe
0

asystenci realizujqcy godziny w
remach oensum " 121 0

asystenci - godzany
ponad!wmrarowe 0

starsi wykladowcy realizujecy
oodzinv w ramach Densum '" 125 0

starsi wykladowcy - godzrny
oonaowvmtarowe

0

wykladowcy realizujqcy godziny w
ramach oensum -' 90 0

wykladowcy - godziny
oonadwvmrarowe

0

lektorzy realizujqcy godziny w
ramach oensum " 49 0

lektorzy - godziny
oonadwvmrarowe

0

praktvka c
Razem 0



.

Inne wynagrodzenia - umowa iloSC
miesiecv stawka fazem

wynagrodzenre 0

wynaqrodzene
wynagrodzenra razem c

zUS od wynagrodzei a

Razem koszty innych wynagrodze6 c

koszty wynagrodzef os6b prowadzqcych

na uczestnika *DAEUOI

Stawka ZUS obowi4zuj4ca na dzieri sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawkiza godzine obowiezujqce na dzief sporzqdzania kalkulacji

KOSZTY POSREDNIE c

kosztv oq6lnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od umdw
cvwilno-orawnvch 2.n 0

koszty og0lnouczelniane 35Y.



Zalqcznik nr 5

Senaru uwB
z dnia 25 kwiernia 2012r.

slawka ZUS* 19.64'/"UNIWERSYTET W BIAIYMSTOKU

WYOZIAL

Kalkulacja Koszt6w Studi6w Podyplomowych
dla sluchaczy rozpoczynajacych naukq od roku akad.

Nazwa studi6w

rok studl6w w,oku akademickim ...,. , .....

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ta, Forma zaieC
liczba
g.up

liczba
godz.
zaieC

z planu
studi6w

razEm

wyklady 0

Ciwiczenia 0

konwgrsatoraa 0

zajecia terenowg 0

zaj?cia laboratoryjne 0

lektoraty 0

sem,naraa 0

og6l,em 0



[. Wynagrodzsnia godziny stawka wartos6
profesorowie zwyczaini 0
grofesorowie UwB 0

adiunkci 0

asystencl 0

Razem
ZUS od wvnaorodzei 0

koszty wynagrodzef naucrycigli
UwB

Razem koszty wynagrodzed os6b prowadzecych

It. lnne wvnaorodzenia
ll056

miesigcy stawka fazem
dodatek funkcyjny kierownika
studi6w

0

obsluoa administracvina 0

tnne 0

Razem koszty innych wynagrodzef 0

Inne koszty bezpo6rednie 0
wvnatem sal
zakup pomocy dydaktyczn
inne koszty bezposrednie ( w tym koszty eeczowe)

VI, KOSZTY POSREDNIE 0

kosdy og6lnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od um6w cywilno-
prawnvcn 20/l

koszty og6lnouczelniane 350/. 0

v[. y og6lem 0

v t. koszt przypadaiacy na sruchacza #DZtEU0!

liczba sluchaczy
oolata za rok studi6w

Stawka ZUS obowiazujqca na dzied sporzadzania kalkulacji

Srednie stawkiza godzine obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji



Zal4cznik nr 6
do Uchwaty 

^t 
1227

Senatu UwB
z dnia 25 kwietnia 2012r.

stawka ZUS' 19,64"/"UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

WYDZIAT

Kalkulacja Koszt6w Kursu Doksztalcajqcego

Nazwa Kursu:

data rozpoczecia kursu:

data zakonczenia kursu:

uczestnik6w kursu

l. lWplywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ogolem

la. Forma zaje6
liczba
grup

liczba godz.
zaie6

z planu
studi6w

razem

wyktady 0

ewaczenia 0

lektoraty 0

. Wynagrodzenia godziny stawka warto56
profesorowie 0
adiunkci 0
asystenci 0

inni pracownicy 0
Razem 0
ZUS od wynagrodzen 0

alisci sooza Uczelni 0

alisci sooza Uczelni 0
speclalrscr spoza uczelnl 0



wynagrodzenie 0

wvnaqro0zenre 0

wynagroozenra razem 0
ZUS od wynagrodzen 0

Razem koszty innych wynagrodzefi 0

tv. Inne wvnaqrodzenia - platne w formie dodatk6w
godziny stawka warto66

obsluga administracyjna 0

inne 0

Razem 0

Narz utv na wynaqrodzenia
razem osobow fundusz plac 0

dodatkowe wnaqrodzenia roczne ("13")

ZUS od wnaqrodzen i "1 3" 0
ooots na zFbb 0

Razem koszty innych wynagrodzef 0

v. KOSZTY POSREDNIE 0

koszty oq6lnowydzialowe 0

koszty 096lnouczelniane od um6w cywilno-
orawnvcn 2% 0

koszty og6lnouczelniane 35Yc 0

v . koszty og6lem 0

koszt przypadajacy na uczestnika kulsu #DZIEL/0!

liczba uczestnik6w kutsu
oplata za kurs

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien spozedzania kalkulacji



Zalqcznik nr 7
do Uchwaty fi 1227
Senatu UwB
z dnia 25 kwiel.nia 2012t .

stawka ZUS . 19,64%

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

WYDZIAT

Kalkulacja Koszt6w Kurs6w Jgzykowych

Nazwa KuEu:

data rozpoczecia kursu:

data zakonczenia kursu:

Liczba uczestnik6w n

l. lwplywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

//

la. Forma zaje6 liczba grup
liczba godz.

zajeC
z planu studi6w

fazem

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria

lektoraty 0

ogolem 0

.

Wynagrodzenia -
dodatki

ilo56
miesiecyrgodzin

stawka fazem

wynagrodzenie
prowaozaceqo 0

inne dodatki 0

obsluga administracyjna 0

Razem 0

Narzutv na wvnaqrodzenia
razem osobowv fundusz plac 0

dodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("13") 0

ZUS od wynaqrodzei i "13" 0
odprs na ZFSS 0
Razem koszty wynagrodzei 0



tv. KOSZTY POSREDNIE 0

koszty og6lnouczelniane od um6w cywilno-
prawnvcn

2o/o
0

koszty og6lnouczelniane 35% 0

Stawka ZUS obowiqzujeca na dziei sporzadzania kalkulacji


