
Uchwala nr 1372
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 6 marca 2013 r.

zmieniajqco Uchwalg nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi

edukacyjne oraz trybu i warunkdw zwolniania z tych oplat

Na podstawie art. 99 ust. l-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wylszym (tj. Dz. U.poz.572zp62n. zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

$1
W Uchwale ru 1227 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w

a,ualnionia z tych oplat wprowadza sig nastEpuj4ce zmiany:

1) w$ 6ust.4 otrzymujebrzmienie:
"Wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1, stanowi4

Zalqczniki nr l-10 do niniejszej Uchwaly.
2) po $ 8 dodaje siq $ 8 awbrzmieniu:

,,Szczeg6lowe zasady pobierania od cudzoziemc6w oplat za studia podejmowane na

zasadach odplatnoSci lub studia prowadzone w jgzyku obcym oftLz warunki zwalniania
z tych oplat okresla Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia
12 pa2dziemika 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z p62n. zm.) w sprmuie

podejmowania i odbywania przez cudzoziemcfw studi6w i szkolefi oroz ich

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach ronvoiowych."
3) Zalqczniki nr 1 - 10 do Uchwaly otrzymuj4brzmienie okreSlonew Zalqcznikach nr l-10

do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zalqcznik nr 1 do Uchwaly nr 1227
Senatu UwB okre5lony Uchwalq nr 1372

Senatu UwB z dnia 6 marca 2013 r.

stawka ZUS" 19,64%

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kal ku lacja koszt6w stud i6w stacjonarnych
dla studentow rozpoczynalqcych naukg od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studi6w w roku akademickiml ---'. | '.."

student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Forma zajgc liczba grup

liczba godz.
z4ee

z planu
studi6w

razem

wyklady 0

cwtczenra 0

konwersatoria 0

zatecra terenowe 0

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

prosemrnana 0

ogolem 0

wynaqrodzenia rodzinv stawka ,flartOSe
profesorowie zvry czajni
realizujqcy godziny w
ramach Densum ""
profesorowie zwy czajni -
godziny

orofesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach pensum "*
crofesorowie UwB -

lodziny
Jonadwvmiarowe
adiunkci realizujqcy
godziny w ramach
oensum "*
adiunkci - godziny
ronadwvm iarowe
asystenca rea|zuJqcy

Jodziny w ramach
)ensum **

asystenci - godziny
ronadwvmiarowe
starsi wykladowcy
realizujqcy godziny w
ramach Densum *"

;tarsi wykladowcy -

godziny
ionadwvmiarowe
/vyklad owcy r e alizujqcy

lodziny w ramach
)ensum "'
rvykladowcy - godziny
tonadwvmiarowe
ektorzy tealizulqcy

lodziny w ramach
)ensum "



tlarzutv na wvnaqrodzenia

Mynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

azem osobowy fundusz plac

jodatkowe wynagrodzenia roczne ("'l 3")

ZUS od wynagrodzen i "13"

odpis na ZFSS

Razem koszty wynagrodzei nauczycieli
UwB

il. qodzinv stawka warto5c
specjali5ci spoza
Uczelni
specjaliSci spoza
Uczelni
specJalrscr spoza
Uczelni

tv. Inne koszty bezpo6rednie

zakuo oomocv dvdaktvcznvch

<osztv eksploatacyine

rvnaiem sal

inne koszty bezpo6rednie (w tym koszty rzeczowe)

koszt na studenta #ozteuol

vt. KOSZTY POSREDNIE

(osztv oq6lnowdzialowe do 10%
10o/o #DZIEU0!

Koszty ogolnouczeniane od um6w
cvwilno-nrawnvch

2o/o #DZIEUO!

<osztv oqolnouczelniane
35o/o #DZtEU0!

calkowi na studenta #DZrEU0!

za rok studi6w na
kierunku

Stawka ZUS obowi4zujaca na dzien sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzing obowiezujEce na dziefi sporzqdzania kalkulacji



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w niestacjonarnych

dla studentow rozpoczynajqcych naukg od roku akad

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studiow w roku akademickim; ..... / .....

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Zalqcznik nr 2 do Uchwaty N 1227
Senatu UwB okre5lony Uchwalq nr 1372

z dnia 6 marca 2013 r.

stawka ZUS " 19,64%

.....t.....

0L

la. Forma zajq6
liczba
grup

ltczoa
godz.
zajq6,

z planu
studi6w

razem

ivyklady 0

twtczenra 0

(onwersalona 0

zatecra Ierenowe 0

zajqcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

seminaria 0

prosemrnana 0

ogolem 0

t. Wvnaqrodzenia qodzinY stawka wartosc
profesorowie zwy czajni
realizujqcy godziny w ramach
oensum '-
profesorowie zwy czajni -

oodzinv oonadwvmiarowe
profesorowie UwB realizujqcy
oodzinv w ramach pensum ""
profesorowie UwB - godziny
nonadwvm ia rowe

adiunkci realizujqcy godziny w
ramach oensum **

adiunkci - godziny
oonadwvmtarowe
asystenci realizujqcy godziny vr

ramanh nenqum "*
asystenci - godziny
oonadwvmiarowe

starsi wykiadowcy realizujqcy
godziny w ramach pensum *"

starsi wykiadowcy - godziny
oonadwvmiarowe
wykladowcy realizujqcy
qodzinv w ramach pensum '
wykladowcy - godziny
nonrdwmierowe
lektorzy realizujqcy godziny w
ramach oensum **

lektozy - godziny
oonadwvmiarowe
Jgzyk obcy - godziny w ramacl'
oensum **



\arzutv na wynaqrodzenta

Mynaqrodzenie za urlop wypoczynkowy

'azem osobowv fundusz plac

lodatkowe wynaqrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wvnaqrodzei i "'13"

koszty wynag rodzeri nauczyciel i

UwBl-

lVvnaqrodzenia oodzinv stawka wartosc
;pecialisci spoza Uczelni
;oeciali5ci spoza Uczelni
;peclalrscr spoza uczelnl

koszty wynagrodzef os6b prowadzEcych

v. lnne kosztv bezposrednie
zakuo oomocv dvdaktvcznvch
ivvnaiem sal
inne koszty bezpoSrednie ( w tym koszty rzeczowe)

iczba studentow
)Dlata za rok studi6w

Stawka ZUS obowiqzuj4ca na dzieri sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowi4zujEce na dzierl sporzqdzania kalkulacji

il. lnne wvnaqrodzenia
qodziny stawka wartosc

cbsluoa administracvina
tnne

Razem

Narzutv na wvnaqrodzenia
razem osobowv fundusz plac

lodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "13"

Razem koszty innych wynagrodzen

v. KOSZTY POSREDNIE

koszty ogolnowydzialowe ( w tym strategii
rozwoiu Uczelni)

<oszty ogolnouczelniane od um6w cywilno
lrawnvcn

2o/o

<oszty og6lnouczelniane (w tym koszty
;trategii rozwoju Uczelni)

35%



nr 3 do UchwaN nr 1227
UwB okreSlony Uchwalq nr 1372 z dnia 6

marca 2013 r

19,644/oUNIWERSYTET W BIALYMSTOKU stawka ZUS"

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w zaje6 nieobjetych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajqcych zaiQcia od roku akad.

data rozpoczq cia za19c.

d ata zako n cze ni a zai e c.

uczestnik6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

\arzuty na wynagrodzenla
azem osobowv fundusz plac
jodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "13"

lazem koszty wynagrodzef

a. Forma zajgc
liczba
grup

liczba godz.
zaj96

z planu
qf r rdi6w

razem

wyklady 0

cwtczenla 0

konwersatoria 0

ogolem 0

t. Wvnaqrodzenia oodzinv stawka warto6c

profesorowie zwyczajni - godzinY
nonaalwvm ie rowe
profesorowie UwB realizuj4cy
qodzinv w ramach pensum *-

profesorowie UwB - godziny
nonadwm i, rowe
adiunkci realizujqcy godziny w
ramach oensum ..
adiunkci - godziny
Donadwvmiarowe
asystenci realizujqcy godziny w
ramach Densum "
asystenci - godziny
oonadwvmiarowe
starsi wykladowcy realizuj4cy
oodzinv w ramach oensum **

starsi wykladowcy - godziny
DOnadwvmtarowe
wykladowcy realizujqcy godziny w
ramach oensum'"
wykladowcy - godziny
oonadwvmiarowe
lektorzy realizujqcy godziny w
ramach pensum "
lektorzy - godziny
Donadwvmiarowe
praktyki

Razem



nauczycieli

;oecialisci sDoza Uczelnl
ioecialisci sooza Uczelni
;pecJalrscr spoza uczelnl

koszty wynagrodzeri osob prowadzqcych
ia

lnne koszw bezposrednie
,rwnaiem sal
zakup pomocy dydaktycznych
inne kosztv bezpoSrednie ( w tym koszty rzeczowe)

,l l. KOSZTY POSREDNIE
koszty oqolnowydzialowe
koszty ogolnouczelniane od um6w
cvwilno-orawnvch 201

koszty og0lnouczelntane

koszt na uczestnika #DZIEUOI

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzieri sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowi4zujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

il.
Inne wynagrodzenia - umowa
cvwilno-orawna

ilo56
miesiecy stawka fazem

wynaqrodzenie

i/vynaqrodzenie

wvnaorodzenra razem
ZUS od wynagrodzen

Razem koszty innych wynagrodzef

V. lnne wynaqrodzenia
rlosc

miesiecy stawka fazem
dodatek funkcyinv
obsiuoa administracvina
rnne

Razem

tlarzutv na wvnaqrodzenia
'azem osobowy fundusz Piac
iodatkowe wvnaorodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "1 3"
Razem koszty innych wynagrodzef



Zalqcznlk nr 4 do Uchwaty nr 1227
UwB okreSlony Uchwalq nr 1372 z dnia 6

marca 2013 r

stawka ZUS. 19.64%

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jezyku obcym
dla student6w tozpoczynqqcych naukq od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studi6w w roku akademickim i -.'.. I ..."

-iczba studentow podejmujqcych studia na zasadach pelnej

rdplatnoSci

-iczba student6w podejmujqcych studia na zasadach
rbowiqzujqcych obywateli polskich

z studiow hw

Forma zajec liczba grup liczba godz. zajg6
z planu studi6w

razem

wyklady 0

cwrczenla 0

konwersatoria 0

zajecia terenowe 0

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

prosemrnafla 0

og6lem 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Wynagrodzenia qodziny stawka

dodatkowe
wynagrodzenie
za prowadzenie
zajqc w jgzyku
obcvm ,rlarto66

profesorowie zwyczajn
realizujqcy godziny w
ramach pensum "*
profesorowie zwy czajni -
oodzinv oonadwvmiarowe
profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach pensum "*
profesorowie UwB - godziny
DOnaowvmrarowe

adiunkci r e alizujqcy godziny

w ramach oensum *'
adiunkci - godziny
oonadwvmiarowe
asystenci realizujqcy
godziny w ramach pensum

asystenci - godziny
oonadwvmiarowe
starsi wykladowcy
realizujqcy godziny w
ramach pensum '*



;tarsi wykladowcy - godziny
ronadwvmiarowe
wykladowcy realizujacy
godziny w ramach pensum

rykladowcy - godziny
ronadwvmiarowe

lektorzy realizujqcy godziny

w ramach Densum **

lektorzy - godziny
nonadwvmiarowe
Jezyk obcy w ramach
pensum *'
Jgzyk obcy - godziny
nonadwvm iarowe
WF-wramachoensum
WF - godziny
Ponadwvmiarowe
praktyki

-

Razem

\,larzutv na wvnao rodzen ia

uynag rodzenie za utlop wypoczynkowy

'azem osobowy fundusz Plac

jodatkowe wynagrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wvnaqrodzef i "'13"

>dpis na ZFSS

doalTinv stawka warto66
specialiSci spoza Uczelni
speciali6ci spoza Uczelni
speclailscr spoza uczelnl

tv. Inne wynaqrodzenta
qodziny stawka wanosc

cbsluqa administracyina
Inne

Razem

Narzutv na wvnaqrodzenia
razem osobowy fundusz plac

lodatkowe wynaqrodzenia roczne ("'l 3")

ZUS od vwnaqrodzen i "13"
Razem koszty innych wynagrodzen

V. Inne kosztv bezpo5rednie

zakup pomocy dydaktycznych

kosztv eksploatacyine

ivynaiem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)



/il. koszt calkowitv przvpadaiacv na studenta

relna oplata za rok studi6w wjgzyku
rbcvm

loplata za rok studi6w w jgzyku obcym
.osoby podejmujqce studia na

zasadach obowiqzuj4cych obywateli
rolskich

Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei spozqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowiqzujqce na dziei spozqdzania kalkulacji

*
**



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacja kosztow studi6w niestacjonarnych prowadzonych w jgzyku obcym

Zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr 1227
Senatu UwB okreSlony Uchwal4 nr 1372

dnia 6 marca 2013 r.

stawka zus * 19.6q%

..... t .....dla student6w rozpoczynajqcych naukg od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studi6w w roku akademickiml '.'.. I ""'

student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

a, Forma zajqd
liczba
grup

liczba godz.
zajei

z planu studi6w
razem

wyklady 0

cwrczenra 0

konwersatoria n

zatecra terenowe n

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

seminaria 0

orosemrnana 0

ogolem 0

il. Wvnaorodzenia qodziny stawka

dodatkowe
wynagrodzenie
za
prowadzenie
zajq6 w jgzyku
obcvm warto56

prolesorowre zwczalnl
realizujqcy godziny w ramach
nensum **

c rofes o rowie zv'ry czajni -
rodzinv oonadwvmiarowe
crofesorowie UwB realizujqcy
lodzinv w ramach oensum **

profesorowie UwB - godziny
oonadwvmiarowe
adiunkci realizujqcy godziny w
ramach oensum **

adiunkci - godziny
lonadwvmiarowe
asystenci realizujqcy godziny vr

ramach Densum **

asystenci - godziny
)onadwvmiarowe

starsi wykladowcy realizuj4cy
godziny w ramach pensum -"

starsi wykladowcy - godziny
Donadwvmiarowe
wykladowcy realizujqcy
oodzinv w ramach oensum "
wykladowcy - godziny
oonadwvmiarowe
lektorzy realizujqcy godziny w
ramach pensum "*



lektorzy - godziny
oonadwvmiarowe
Jgzyk obcy - godziny w ramact
Densum *'
Jezyk obcy - godziny

oonadwvmiarowe
WF'
oraktyki

Razem

tlarzutv na wvnaqrodzenia

wnaqrodzenie za urlop wvpoczvnkowy

'azem osobowy fundusz plac

iodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wynaqrodzen i "13"

ieli akademickich UwB

v. Inne koszty bezpo5rednie
zakup pomocy dydaktycznych
,wnaiem sal
nne kosztv bezpo6rednie ( w tym koszty rzeczowe)

tt. KOSZTY POSREDNIE

<osztv ooolnowvdzialowe ( w tvm strateqii rozwoiu Uczelni)

<osztv ooolnouczelniane od umow cwilno-prawnych
2%

koszty ogolnouczelniane (w tym koszty strategii rozwo;u
Uczelni)

35o/o

lVvnaorodzenia oodzinv stawka wartosc
;oecialiScr sooza Uczelni
ipecialiSci spoza Uczelni
;peciali6ci spoza Uczelni

il. lnne wvnaqrodzenia
oodzinv stawka wartos6

rbsluqa administracyjna
tnne

Razem

koszt przypadajacy na studenta

iczba studentow
colata za rok studi6w

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporz4dzania kalkulacji

Srednie stawki za godzing obowiqzuj4ce na dzien sporzqdzania kalkulacji



Zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr 1227
UwB okreSlony Uchwalq nr 1372 z dnia 6

marca 2013 r.

stawka ZUS . 19.64%

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w stacjonarnych stud i6w doktoranckich
w zakresie

dla doktorant6w rozpoczynajqcych naukq od roku akad. ... I ...

rok studi6w w roku akademickimi "' I ..-

Liczba doktorantow

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ickich UwB

la. Forma zajgc liczba grup
liczba godz.

zajee
z planu studi6w

razem

wyklady n

cwtczenra

Konwersalona

zajecia terenowe 0

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnafla 0

ogolem 0

Wvnagrodzenia qodzinv stawka wartosc
profesorowie zwy czajnl
realizujqcy godziny w
ramach oensum **

profesorowie zwy czajni -
godzany
oonadwvmiarowe
profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach pensum "
profesorowie UwB -
godziny
oonadwvmiarowe
adiunkci realizujqcy
godziny w ramach
nenslrm'-
adiunkci - godziny
oonadwvmrarowe

Razem

Narzutv na wynaqrodzenia

iwnaorodzenie za urlop wvpoczvnkowy

razem osobowy fundusz plac

lodatkowe wvnaorodzenia roczne ("1 3")

ZFSS
ZUS od wvnaqrodzen i "13"



koszty wynagrodzefi os6b prowadzqcych

tv. Razem koszty studa6w

ll. lkoszty oq6lem

lal. lkoszt przypadaiacy na doktoranta

*
**

Stawka ZUS obowi4zuj4ca na dzieh spozqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzing obowiqzuj4ce na dziei sporzqdzania kalkulacji

koszty og6lnowydzialowe ( w tym koszty

koszty og6lnouczelniane ( w tym koszty



Zal4cznik nr 7 do Uchwaly nr 1227
Senatu UwB okreSlony Uchwalq nr 1372

dnia 6 marca 2013 r.

stawka ZUS. 19.64%o

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kal ku lacja koszt6w n iestacjonarnych stud i6w doktoranckich
w zakresie

dla doktorantow rozpoczynajqcych naukg od roku akad. .'. I ...

rok studiow w roku akademickim: ... / ...

Liczba doktorant6w
Wptywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ich UwB

a. Forma zajq6 liczba grup

liczba godz.
z4Qe

z planu
studi6w

razem

wyklady 0

cwrczenra 0

konwersatoria 0

zalQcra Ierenowe 0

zajgcia laboratory,lne n

lektoraty

semrnana 0

ogolem

il. Wvnaqrodzenia oodzinv stawka warto66
profesorowie zrycz4ni
realizujqcy godziny w
ramach pensum **

profesorowie zwy czEnt -

goozrny
oonadwvmiarowe
profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach nensilm **

profesorowie UwB -
godziny

adiunkci realizuj4cy
godziny w ramach
oensum "
adiunkci - godziny
nonadwvm iarowe

Razem

Narzutv na wvnaqrodzenia

wvnaorodzenie za urloo wvooczvnkowv

razem osobowv fundusz plac

dodatkowe wnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "13"



qodzinY stawka wartosc
specjaliSci spoza
Uczelni
specjaliSci spoza
Uczelni
sPgUJdil-ur rPvzo

Uczelni

il. Inne wvnaqrodzenia
godziny stawka warto56

lodatek funkcyjny
<ierownika studiow

rbsluqa administracvina

rnne

Razem

Razem koszty wynagrodzef os6b prowadz4cych

Narzuty na wynaqrodzenia

razem osobowy fundusz plac

lodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wvnaqrodzen i "13"

Razem koszW innych wynagrodzef

V. lnne kosztv bezpo6rednie
zakuo oomocv dvdaktvcznvch
koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego
inne koszty bezposrednie (w tym koszty tzeczowe)

t. KOSZTY POSREDNIE

koszty og6lnowydziaiowe ( w tym koszty
strateoii rozwoiu Uczelni)

<oszty ogolnouczelniane od um6w
:wilno-nrewnvch 2To

<oszty ogolnouczelniane ( w tym koszty
itrateoii rozwoiu Uczelni) 10o/o

na anta

liczba doktorant6w
colata za rok studiow

Stawka ZUS obowi4zujqca na dzien sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzing obowiqzujqce na dzief sporzqdzania kalkulacji



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w podyplomowych
dfa stuchaczy rozpoczynalacych naukg od roku akad

Nazwa studi6w

rok studi6w w roku akademickim ..... / .....

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Zalqcznik nr 8 do Uchwaty nr 1227
UwB okre5lony Uchwal4 nr 1372

dnia 6 marca 2013 r.

stawka ZUS' 19,64Yo

ta. Forma zajq6
liczba
grup

liczba godz.
zatee

z planu
studi6w

razem

rvyklady 0

iwiczenia 0

konwersatoria 0

zajgcia terenowe 0

zajgcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

seminaria 0

og6lem

Razem koszty wynagodzef nauczycieli akademickich



t. /Vynaqrodzenia qodzinv stawka warto66
rrofesorowie zwv czaini

rrofesorowie UwB
rdiunkci
asystencl
Razem
ZUS od wynaqrodzen

koszty wynagrodzerl nauczycieli akademickich

rlisci sooza Uczelnl
;oecialiSci sooza Uczelni
;peclalrscr spoza uczelnl

osob

r/ll. koszty ogolem
y lil. koszt przypadaiacy na sluchacza #DZIEUO

za rok studiow

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporz4dzania kalkulacji

Srednie stawki za godzing obowiqzujqce na dzien sporzqdzania kalkulacji

I Inne wynagrodzenia
ilosc

miesiecv stawka fazem
dodatek funkcyjny kierownika
studiow
cbsluqa administracyina
Inne

Razem koszW innych wynagrodzen

tlarzuw na wynaqrodzenia
'azem osobowv fundusz plac

iodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "13"
lazem koszty wynagrodzen

tv.
Inne wynagrodzenia - umowa
cvwilno-Drawna

tlosc
miesiecv stawka fazem

l/vnaorodzente

ilvnaqroozenle
wvnaorodzenia razem
ZUS od wvnaqrodzen

Razem koszty innych wynagrodzen

v. Inne koszw bezposrednie
iwnaiem sal
zakuD Domocv dvdaktvcznvch
nne kosztv bezpoSrednie ( w tym koszty Eeczowe)

fl. KOSZTY POSREDNIE

kosztv oqolnowvdzialowe
koszty ogolnouczelniane od umow cywilno-
nr2wnvcn 2o/o

kosztv ooolnouczelniane 35%



Zalqcznlk nr 9 do Uchwaly nr 1227 Senatu
UwB okre3lony Uchwalq nr 1372 z dnia 6

marca 2013 r.

stawka ZUS - 19.64%UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja kosztow kursu doksztalcajqcego

Nazwa Kursu:

data rozpoczgcia kursu:

data zakonczenia kursu:

uczestnikow kursu

ogolem

KOSZTY BEZPOSREDNIE

koszty wy nauczycieli akadem ickich

;pecialiSci spoza Uczeln
specjaliSci spoza Uczelni
ipecjalrscr spoza uczelnl

a. Forma zaj96
liczba
grup

liczba godz.
zajge

z planu
studi6w

razem

,rvyklady 0

lwiczenia 0

lektoraty 0

tl Wynagrodzenia godziny stawka wartoSc
profesorowie

adiunkci
asvstenci
Innr pracownrcv

Razem
ZUS od wynagrodzen



1il.

Inne wynagrodzenia - umowa
cvwilno-prawna

rlosc
miesiecv stawka razem

wnaqrodzenie
wynagrodzenie

wvnaqrodzenia razem
ZUS od Wnaqrodzen

Razem koszty innych wynagrodzen

V. lnne wvnaorodzenia - pNatne w formie dodatk6w
godziny stawka wartoS6

obsluqa adm inistracvina
Inne

Razem

Narzutv na wvnaqrodzenia
razem osobowv fundusz plac

Codatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzefi i"13"
Razem koszty innych wynagrodzefi

v. lnne koszty bezpo5rednie
wvnaiem sal
zakup pomocy dydaktycznych
nne koszty bezpoSrednie ( w tym koszty zeczowe)

V. KOSZTY POSREDNIE
kosztv oq6lnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od umow cywilno-
orawnvch 2o/(

kosztv oqolnouczelniane 35o/(

vil. koszty ogolem
koszt przvpadaiacy na uczestnika kursu #DZIEU0!

liczba uczestnik6w kursu
oplata za kurs

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzieh sporzqdzania kalkulacji



Zalqczntk nr 10 do Uchwaly nr 1227
Senatu UwB okreSlony Uchwalq nr 1372 z

dnia 6 marca 2013 r.

stawka ZUS * 19.64%
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja kosztow kursow jqzykowych

Nazwa Kursu:

data rozpoczgcia kursu:

data zakohczenia kursu:

Liczba uczestnik6w
l. lwptywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

la. Forma zajg6 liczba grup
liczba godz.

z{pe
z planu studi6w

razem

wyklady 0

SWtCZenra 0

konwersatoria U

lektoraty 0

og6lem 0

t.

Wynagrodzenia -
dodatki

iloSc
miesigcy/godzin

stawka razem

wynagro0zenre
orowadzaceoo

inne dodatki

obsluga adm in istracyj na

Razem

Nazutv na wvnaqrodzenia
'azem osobow fundusz plac

lodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wnaqrodzen i "13"
Razem koszty wynagrodzef

YYyilcrgruu4rnra -

umowy cywilno-



obsluga administracyjna

KOSZTY POSREDNIE
koszty og6lnouczelniane od um6w cywilno-

il. Inne kosztv bezpoSrednie
wvnaiem sal
zakup pomocv dvdaktvcznvch
inne koszW bezpoSrednie ( w tym koszty zeczowe)

Stawka ZUS obowiqzujqca na dziefi spozqdzania kalkulacji


