
Uchwala nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyine oraz
trybu i warunkdw zwalniania z tych oplat

Napodstawie art. 99 ust. 1-3, art. 160a, art. 195 ust. 10 wlawy 227 lipca2005 r. Prawo

o szkolnictwie Ryzszym (t. j. Dz. ll.22012 r., poz. 572 z p62n. zm.) uchwala sig, co nastqpuje:

$l
l. Uchwala okreSla zasa<1y pobierania oplat za ksztalcenie na studiach oraz za uslugi

edukacyjne Swiadczone przez Uniwersytet w Bialymstoku, w tym rodzaje oplat i terminy

ich wnoszenia, oraz tryb i warunki zwalniania z tych oplat.

2. Uchwalg stosuje sig do student6w, doktorant6w, sluchaczy studi6w podyplomouych oraz

uczestnik6w kurs6w doksztalcaiqcych i szkolefr, bgdqcych:

1) obywatelami polskimi,
2) cudzoziemcami ksztalc4cymi sig na zasadach obowiqzuj4cych obywateli polskich,

zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wzszym
(t. j. Dz. U. z2012r.,poz.572 zp62n. zm.).

3. Zasady pobierania oplat i zwalniania z tych oplat cudzoziemc6w innych niz wymienieni

w ust. 2 pkt 2 reguluj4 odrEbne przepisy.

$2
Uniwersytet w Bialymstoku pobiera oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne zwi4zane z:

1) ksztaloeniem stuclent6w na studiach nieslacjonarnycl.r oraz uczestnik6w niestacjonarnych

studi6w doktoranckich.
2)powtarzaniemokreSlonychzajg'tnastudiachstacjonarnychorazstacjonamychstudiach

doktoranckich z powodu niezadowalaj 4cych wynik6w w nauce,

3) prowadzeniem studi6w w jgzyku obcyrn z wyl4czeniem studi6w prowadzonych

w ramaclr k ierunku filologia.
4) prowadzeniem zajgi nieobjgtych planem studi6w, w tynl:

a) zajgi uzupelniaj4cych efekty ksztalcenia niezbqdne do podjqcia studi6w drugiego stopnia

na okre3lonym kierunku,
b) zajgi umo2liwiajqcych uzyskanie przygotowania pedagogicznego , fealizowarTych przez

Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU),
5) prowadzeniem studi6w podyplomowych,
6) prowadzeniem kurs6w doksztaloaj 4cych oraz szkolefi,

7) przeprowadzaniem potwierclzania ef'ektow uczenia si9.

2.

l.
AJ

WysokoSi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 1-4 niniejszej Uchwaly,

ustala Rektor w drodze zarzqdzenia, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej

Uniwersytetu, w terminie do 30 kwietnia kaZdego roku. Kierownicy jednostek

organizacyjnych Ur.riwersytetu obowi4zani s4 do przedlo2enia Rektorowi kalkulacj i koszt6w

uslug edukacyjnych w terminie do 15 marca kaZdego roku.

WysokoSioplatzauslugiedukacyjne,okt6rychmowaw$2pkt5i6niniejszejUchwaly,
usiala Rektoi, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, nie p62niej



niz dwa miesi4ce przed rozpoczQciem danego cyklu ksztalcenia. Kierownicy jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu obowiqzani s4 do przedloZenia Rektorowi kalkulacji koszt6w

uslug ed.,karyjnych nie p6Zniej ni| na trzy miesi4ce ptzed tozpoczqciem cyklu ksztalcenia.

:. WysotoSe opiat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 7 niniejszej Uchwaly,

ustala Rektor na podstawie kalkulacji obejmuj4cej koszty wszystkich etap6w procedury

potwierdzania efelt6w uczenia sig, przedlo2onej przez kierownika jednostki organizacyjnej

Uniwersytetu odpowiedzialnego za przeprowadzenie tej procedury, nie p62niej niz przed jej

rozpoczgciem. Wysoko56 oplat za przeprowadzenie potwierdzenia efekt6w uczenia sig nie

moZe przekroczyi koszt6w w zakresie Swiadczenia tej uslugi o wigcej niz 20%o'

4. Kalkulacje koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w ust.1-3 Swiadczonych ptzez

jednostkg organizacyjn4 Uniwersytetu zalwietdza w drodze uchwaly rada jednostki'

ki"to*ni.y jednostek organizacyjnycl.r Uniwersytetu obowi4zani s4 do przedlo2enia

Rektorowi kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych wraz z odpowiednimi uchwalami rady

jednostki. w przypadku j ednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w kt6rych nie dziala rada

jednostki, kalkulacje zatwierdza kierownik jednostki

5. kalkulacje koszt6w uslug edukacyjnych wymagajq opinii Kwestora w zakresie zgodnodci

ich sporzEdzenia z zasadami okreSlonymi w $ 5 niniejszej Uchwaly.

6. Informacj g o wysokoSci oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 oraz wysoko5ci

koszt6w ponoszonych w zakresie niezbgdnym do Swiadczenia tych uslug zamieszcza si9 na

stronie internetowej Uniwersytetu.

$4
Warunki odplatnosci za uslugi edukacyjne wymienione w $ 2 oraz wysoko66 tych oplat okredla

umowa/aneks do umowy zawafty w formie pisemnej, odpowiednio migdzy Uczelni4

i studentem lub osob4 przyjgt4 na studia, Uczelni4 i doktorantem, Uczelni4 i sluchaczem

studi6w podyptomowych. Uczelni4 i uczestnikiem kurs6w doksztalcaj4cych, Uczelni4

i uczestnikiem szkolenia.

s)
WysokoSi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2' ustala Rektor,

z iachowanienr zasady,2e oplaty, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 1 i 2, nie mog4 przekraczat

koszt6w ponoszonych w zakresie niezbgdnym do uruchomienia i prowadzenia

w Uniweisytecie w Bialy'rstoku odpowiednio studi6w .-1szych lub studi6w

doktoranckiCh, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 1 oraz zajgt, na studiach wyzszych i studiach

doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 2, z uwzglgdnieniem koszt6w przygotowania

i wdrazania strategii rozwoju Uczelni, w szczeg6lnosci rozwoju kadr naukowych i rozwoju

infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remont6w.

Podstaw4 usialenia odplatnosci za okreslon4 uslugg edukacyjn4jest koszt realizacji tej ustugi

uwzglgdniaj4cy:
l) odpowiednio liczbg student6w, uczestnik6w studi6w doktoranckich, sluchaczy studi6w

podyplomowych, kurs6w doksztalcaj4cych, szkoleir,

2) liczbg goclzin clydaktycznych przewidzianych w planie studi6w,

3j koszty wynagrodzeri wraz z narzutarni os6b bior4cych udzial w real\zacji danej uslugi

edukacylne.j,
4) rzeczowe koszty bezposrednie dzialalnosci dydaktycznej ponoszone przez jednostkg

organizacyjnq z rytdu realizacji ksztalcenia'

5) koszty podrednie wydzialowe,
6) koszty posrednie o96lnouczelniane.
oplatg za- powt arzanie zajge i realizacjg zajEi nieobjgtych planem studi6w lub planem

studi6w doktoranckich ustala sig dla poszczeg6lnych kierunk6w, poziom6w, profili i form

studi6w wyzszych oraz studi6w doktoranckich na podstawie sredniej stawki odplatnosci za

jedn4 godiinE dydaktyczn4 okreslonej przez Radg Wydzialu. Kwota odplatnoSci stanowi

l.

3.



iloczyn liczby godzin realizowanych zajgi i Sredniej stawki odplatno6ci za jedn4 godzing

dydaktycznq.
4. Wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w $ 2, stanowi4 Zal4czniki

nr I -10 do niniejszej Uchwaly.

l.
$6

Oplaty za uslugi, o kt6rych mowa w $ 2 niniejszej Uchwaly, wnosi sig na konto Uczelni
w terminach okreSlonych w umowach o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne.
Oplaty wnosi sig za po3rednictwem modulu ,,platnoSci" w systemie USOS web, chyba 2e

umowa o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne stanowi inaczej. Od oplat
nieuiszczonych w tenninie pobiera sig odsetki ustawowe.
Terminy wnoszenia oplat, o kt6rych mowa w ust. l, na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej, mog4 byi przedluZone odpowiednio przezDziekana Wydziatu, kierownika
innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, kierownika studi6w doktoranckich,
kierownika studi6w podyplomowych, Pelnomocnika Rektora ds. CEU. Wniosek powinien
byf zloaony nie p62niej niz 14 dni przed uplywem terminu okreSlonego do wniesienia
oplaty.

$7
Sttrdent lub doktorant ntcsZe zloLyt, wniosek o zwolnienie z oplaay za zajgcia dydaktyczne
w caloSci lub w czgSci oraz o rozlolenie odplatnoSci na raty, inne niz przewidziane
w umowie, w przypadku trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej stosown4

dokumentacj4. Decyzjg w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydzialu.
Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1 powinien by6 zloZony przez studenta w terminie 14 dni
przed uplywem terminu wymaganego do wniesienia oplaty.
Student lub doktorant moZe ubiegai sig o zwolnienie z oplaty w calo5ci lub czgdci
w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie
studi6w wylszych lub danych studiach doktoranckich albo uczestniczenia
w migdzynarodowych programach stypendialnych. Za wybitne wyniki w nauce uznaje siE

uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz uzyskanie,
w roku poprzedzaj4cym zloZenie wniosku o zwolnienie z odplatnoSci, dredniej ocen co

najrnniej 4,7 5. DecyzjE w tej sprawie podejmuje Rektor, po zasiEgnigciu opinii Dziekana.
Rektor moze zwolnii z oplat student6w/doktorant6w osi4gaj4cych wybitne wyniki w nauce

do l4cznej wysokoSci kwoty ustalor.rej przez Radg Wydzialu, w terminie do 30 wrzeSnia

kaZdego roku, na kolejny tok akademicki, z uwzglgdnieniem przewidywanych przychod6w

i koszt6w Uniwersytetu z tytulu prowadzenia studi6w na danym kierunku i formie studi6w
wyZszych lub danych studi6w doktoranckich w okreSlonej formie. Uchwalg Rady Wydzialu
dotycz4c4 ustalenia lqcznej wysokodci kwoty zwolnief dla danego kierunku i poziomu
studi6w wyZszych lub studi6w doktoranckich na dany rok akademicki podaje siE do

wiadornoSci publicznej niezwlocznie po jej ustaleniu.
WysokoSc zwolnienia z oplat z tltulu osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym
kierunku okreSla Rektor po przeprowadzeniu analizy wniosk6w i biorqc pod uwagg

ustalon4 przez Radg Wydzialu l4czn4 wysokoSi kwoty zwolnien w danym roku
akademickim, z zastrzelenient, ze:

I ) student/doktorant, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok zlozenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen 5,0, moZe uzyskai zwolnienie do wysoko6ci 100% oplaty za studia,
2) studenVdoktorant, kt6ry w roku poprzedzaj4cym rok zloZenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie nizsz4 tTiz 4,9, moze uzyskai zwolnienie do vrysokoSci 50%:o oplaty za studia,

3) student/doktorant. ktory w roku poplzedza.lqcym rok zloZenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie nizszq niL 4,7 5, moZe uzyskai zwolnienie do wysokoSci 25%o oplaty za studia.

Zwolnienie z oplat nastgpuje na pisemny wniosek zloZony przez studenta lub doktoranta
w jednostce prowadzqce.j ksztalcenie nie p62niej niz 14 dni przed uplywem terminu

J.

4.

l.

6.

5.



7.

8.

wyznaczonego do wniesienia oplaty. Do wniosku nalezy dol4czy6 dokumenty
potwierdzaj4ce osiqgnigte wyniki w nauce.

Jednostka prowadz4ca ksztalcenie, nie p62niej niz 10 dni przed uplywem terminu
wyznaczonego do wniesienia oplat, przekazuje Rektorowi wszystkie zlolone i zaopiniowane
wnioski w sprawie zwolnienia z oplat z tytulu osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce wraz
z Uchwal4 dotyczqc4 ustalenia lqcznej wysokoSci kwoty zwolnieri ustalonej przez Radq

Wydzialu. o kt6re.l mowa w ust. 4.

Ewidenc.ig wniosk6w i decyz.ji u'ydanych w sprawach zwolnieri z tytulu trudnej s1'tuacji

materialnej prowadzi jednostka prowadz4ca ksztalcenie. Ewidencjg wniosk6w i wydanych
decyzji w sprawach zwolnienia z oplat z tytulu wybitnych wynik6w w nauce prowadzi Dzial
Rektorski.

9. Od decyzji podjgtej przez Dziekana Wydzialu w sprawie, o kt6rej mowa w ust. 1,

przysluguje prawo wniesienia odwolania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej

2.

dorgczenia. Od decyzji podjgtych przez Rektora w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 3

przystuguje prawo zloZenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia decyzji.

$8
Traci moc Uchwala nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia25 kwietnia 2012 r.

u, sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w

zwolnitnia z tych oplat z p'S2niejszymi zmianami.
Uclrwala wchodzi w Zyoie z dniem podpisania, z moc4 obowi4zuj4ca od I paLdziernika2ll1
I.

1.

Prof. dr hub. Leonard Etel

Un



Zalqcznik nr 1

do Uchwaly nr'1738
Senatu Uniwersyletu w Bialymsloku
z dnia 27 mala 2015 |

stawka ZUS' 19 64%

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAT

Kalkulacja koszt6w studi6w stacionarnych
dfa student6w rozpoczynaiEcych nauke od roku akad. .....1 '...'

Kierunek:

Doziom studi6w:
rok studi6w w loku akademickim: ...../.....

student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Forma zalQc llczba grup

liczba 9odz.

z planu tazom

wyklady 0

e,wrczenra 0

KOnwersatona 0

zaJgcia lerenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnafla 0

prosemrnaria 0

og6lem 0

[. Wynag,odzonia oodzinv
profesorowie zwyczalnl
realizujqcy godzinY w
ramach Pensum "
profesorowie zwyczajni -
godziny

profesorowie uwts
realizujqcy godzrny w
ramach oensum "
profesorowie UwB -

go0zrny

adiunkci realizulqcy
godziny w ramach
Densum "
adiunkci - godziny

asystencirealizuiqcY
godziny w ramach
oensum fi
asystenci - godzinY

slarsiwYkladowcy
realizujAcy godzinY w
ramach oensum "
slarsiwykladowcy
goozrny

wykladowcy reahzujAcY
godziny w ramach
Densum "
wykladowcy - godztny

leklorzy realizujqcy
godziny w ramach
oensum "
leklorzy - godzlny

JQZyk Obcy W ramach
oensum 'i



Narzutv na wynagtodzenia

wynagrodzenie za urlop M/ypoczynkowy

razem osobowy fundusz plac

dodatkowe lvynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzeri i "13"

)oprs na zr55

koszty wynagrodz€ nauczyci€ll
UwB

tl qodzany stawka wartogC
sc spoza

llczelni
specjaliscispoza
LJczelni
specjalrsc spoza
Uczelnl

Inne koszty bozpogJodnie

zakup pomocy dydaktycznYch

koszly eksploatacyine

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

koszt bozposrednl przypadajqcy na sludonta | #DZlEUOl

KOSZTY POSREDNIE

kosztv 006lnowvdzialowe do 10%
#DZIEU0l

Koszty og6lnouczeniane od um6w
20/o #DZtEU0!

kosztv 006lnouczelniane "' #DZIEU0l

na studonta *DZIEUOI
koszt

* Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporzqdzania kalkulacli
*" 

Srednie stawki za godz ne obowiazulqce na dzieh sporzqdzania kalkulacji

Na.zut kosztow ogolnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademickim, kt6rego

dotyczy kalkulacja

(podpis i pieczqtka
osoby sporzqdzajqcej) (podpis r pieczalka Dziekana)



ZalEcznik fi 2

do Uchwaly nr 1738
Senalu Uniwersytetu w Eialymstoku
z dnia 27 maja 2015 |

stawka zus * 1g 64%UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacia koszt6w studi6w niestacjonarnych

dla studentdw rozpoczynajqcych naukQ od roku akad ,..,, L,,,,

Kierunek:
poziom studi6w:

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

KOSZTY BEZPOSREDNIE

la. Forma zajq6
liczba
g.up

llczba
gooz,
2.196

z planu
razgm

^/yklady
0

dwiczenia 0

konwersatoria 0

zalQc|a terenowe 0

zajQcia laboratorylne 0

lektoraty 0

semrnana 0

prosemrnana 0

og6lem

Wynagrodzenia goozrny stewka wartoSC
p.ofesorowie zwyczajni
realizujqcy godziny w ramach
oensum "
profesorowie zwyczajni -

oodzinv oonadwvmiarowe
profesorowie tJwB realizujqcy
oodzinv w ramach Densum '*
profesorowie UwB - godziny

adiunkci realizujEcy godziny w
remach oensum "
adiunkci- godzrny

asyslenci realizujqcy godziny
w remach Densum'-
asystenci - godziny

starsi wykladowcy realazuiqcy
godziny w ramach pensum "
starsr wykladowcy - godziny

wykladowcy realizujqcy
oodzinv w ramach oensum "
wykladowcy - godziny

lektorzy realizuJqcy godziny w
trmach oensum "
lektorzy - godziny

Jezyk obcy - godziny w
ramach oensum --
Jezyk obcy - godziny

Draklvk
Razem



koszty wynagrodzei nauczycl€ll
UwB

ko3zty wynagrodzef os6b prowadzqcych

Inne koszty bezpos.gdnio
zakup pomocy dydaktycznych

inne koszlv bezposrednp ( w lym koszty rzeczowe)

KOSZTY POSREDNIE

koszty 096lnowydzialowe ( w tym strategii
rozwotu uczelni)

koszly 096lnouczehiane od umow cywilno
20/o

Koszry ogu,r'uuuzetrrdre \w ry,r 
^o5z'y

slrateqii rozwoiu Uczelni)"'"

na studenta

llczba student6w
oDlata za rok studl0w

* Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei sporzqdzania kalkulacji
*' Srednie stawkiza godzine obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Narzut koszl6w og6lnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademickim, kt6rego
dotyczy kalkulacja

(podpis i pieczqlka osoby
(pieczElka i podpis Dziekana)



Zalqcznik nr 3

do Uchwaly nr 1738
Senatu Uniwersytelu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 |

UNfWERSYTET w BIATYMSTOKU slawka ZUS' 19 64%

WYDZIAT

Kalkulacja koszt6w zaie6 nieobjetych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajqcych zajQcia od roku akad.

data rozpoczecia zajQc:

data zakorlczenia zajeC:

Liczba uczestnik6w

0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ta. Forma zalqe
liczba
grup

llczDa godz.
zat?c

z planu razem

wyklady 0

0

KOnwersatofla 0

og6lem 0

Wynagrodzonla qodzlny stawka wa.toSC

profesorowie zwyczajni realizujqct
godziny w ramach pensum "
profesorow@ zvlyczaini - godzrny

prolesorowie UwB realizujqcy
oodTinv w ramach oensum "
profesorowie UwB - godzinY

adiunkci realizujqcy godziny w

tamach oensum "
adiunkci- godziny

asyslenci reahzujqcY godzinY vt

ramach Densum i'
asyslenci - godzinY

starsi wykladowcy realizujqcy
oodztnv w ramach oensum ^'
starsi wykladowcy - godziny

wykladowcy realizujqcy godzinY w

ramach oensum t
wykladowcy - godziny

lektorzy realizujqcy godziny w
ramach Densum i'
ektozy - godziny

Razem



.

Inne wynagrodzenia - umowa ilo66
mte9tecv stawka razom

wynaqrodzenre

wynaqrodzenre

wYnaqroozenta razem
ZUS od wynagrodzeh

Razem koszty innych wynaqrodzgi

koszty wynagrodzei os6b prowadzqcych

Inne koszty bezposJednle
najem sal
iup pomocy dydaklycznych

nne koszlv bezDosrednre ( w lvm koszlv Eeczowe)

koszl przypadaiqcy na !czestnika #DZ|EU0l

Stawka ZUS obowiqzujEca na dziei spotz1dzania kalkulacji

Srednie slawkrza godzinQ obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Narzut koszt6w og6lnouczelnranych obowiqzujqcy w roku akademickim, kt6rego dotyczy
kalkulacia

(podpis i pieczqlka osoby
sporzEdzajqcej)

(pleczqtka I podpis
Dziekana/Kierownika

Jednostki)

Inno wynaqaodz€nla
iloSd

mleslecv 9tawka razom
dodalek funkcyiny
obsluqa adminiskacyjna
tnne

Razom

KOSZTY POSREDNIE
koszty ooolnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od um6w
cywilno-prawnych 2%
koszty og6lnouczelnrane



Za+Ecznik ff 4
do Uchwaly nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Bralymsloku
z dnia 27 maja 2015 |

stawka ZUS. 19.64o/a

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

wYDZtAt

Kalkulacja koszt6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jgzyku obcym
dla student6w rozpoczynajqcych naukq od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

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

Liczba student6w podejmujqcych studia na zasadach pelnej
odolatno6ci

z tvtulu studi6w prowadzonvch w 0

Forma zaiQc liczba grup llczba godz. zaiq6
z planu studi6w

razem

wyklady 0

cwtczenta 0

KOnWersatona 0

zal9cra terenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

prosemrnafla 0

og6lem 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

. Wvnagrodzenia qodziny stawka

dodatkowe
wynagrodzenie
za prowadzenie
zaiqd w jezyku
oDcvm wartoSd

pfofesorowie zwyczajni
realizuiEcy godziny w
ramach Oensum "
profesorowie zwyczajni -
qodziny ponadwvmiarowe
profesorowre UwB
realizujqcy godziny w
ramach pensum "'
profesofowie UwB - godzrny
ponadwymrarowe

adiunkci realizujecy godzrny

w ramach pensum ""
adiunkci- godziny

0onadwvmrarowe
asystenq realizujecy
godziny w ramach pensum

asystenci - godzrny

oonadwvmrarowe



starsr wykladowcy
realizujqcy godziny w
ramach pensum **

starsr wyktadowcy - godzrny
ponadwvmrarowe
wykladowcy realizujacy
godziny w ramach pensum

wykladowcy - godziny
ponaowvmrarowe

lektorzy reahzulqcy godziny
w ramach pensum'*
leklozy - godziny
DOnaclwYmrarowe
J9zyk obcy w ramach
oensum --
Jezyk obcy - godziny
ponadwymrarowe

WF-wramachgensum
WF - godziny
Ponadwymiarowe
praktyki

-

Razem

Narzutv na wynaqrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

fazem osobowv fundusz olac

lodatkowe wynagrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wynagrodzei i "'13"

ooprs na z.F)>

rll
lFlaTFm kosztu wvnaorodTef nauczvcieli akademickich lJwB | - |

lReTpm kos7tu wvnedrodzef os6b orowadTacvch Taiecia | - |



vt. KOSZTY POSREDNIE

kosztv 006lnowvdzialowe do 10%

Kosztv oodlnouczeniane od um6w cvwilno-Drawnvch
2%

kosztv 006lnouczelniane'*'

Razem

v . koszt calkowiw przypadaiacy na studenta #oztEu0l

za rok studi6w w

* 
Stawka ZUS obowiqzujqca na dzred spozqdzanra kalkulac,l

Srednie stawki za godzing obowiqzujqce na dzied sporzqdzania kalkulacli

Narzut koszt6w 096lnouczelnianych obowiEzujqcy w roku akademickim, kt6rego dotyczy
kalkulacia

(podpis i pieczqtka osoby
-Put Lqu.oJq@)l (pieczEtka i podpis Dziekana)



Zalqcznik nr 5

do Uchwaly nr 1738
Senalu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnaa 27 maja 2015 |

stawka zUS " 19,64%UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAT

Kalkutacja koszt6w studi6w niestacjonarnych prowadzonych w jqzyku obcym

dla student6w rozpoczynajqcych nauke od roku akad

Kierunek:
poziom studi6w:

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

KOSZTY BEZPOSREDNIE

la. Forma zalQ6
liczba
9ruP

liczba godz.
za)9c fazorn

wyklady 0

e rczenra 0

konwersatoria 0

zajQcia terenowe 0

zajqcia laboraloryjne 0

ektoraly 0

Semtnana 0

0rosemrnana 0

og6lem

ll, Wynaqrodzenla qodzlnv stawka

dodatkowe
wynagrodzenlo
za
prowadz6nie
zajgc w jQzyk|l
obcvm wartoS6

profesorowie zwyczajni
realizujqcy godziny w ramach
Densum ''
profesorowie a/vyczajni -

oodzinv oonadwvmiarowe
profesorowie UwB realizujqcy
oodzinv w ramach Densum "
profesorowie lJwB - godziny

adiunkci realizujqcy godziny w
ramach oensum "
adi!nkci'godziny

asystenci realizujqcY godzinY
w ramach oensum ^-

asystenci - godziny

slarsi wykladowcy realizujqcy
godziny w ramach Pensum "
starsi wykladowcy - godziny
o0nadwvmrarowe
wykladowcy realizujqcy
oodzinv w ramach oensum'r
wykladowcy - godziny

leklorzy realizujqcy godziny w
ramach oensum "
leklorzy - godziny

Jezyk obcy - godziny w
ramach oensum "



akadomlcklch UwB

os6b

Inno koszty bezposrednie
zakup pomocy dydaktycznych

?m sal
nne koszly bezposrednje ( w tym koszty rzeczowe)

KOSZTY POSREDNIE

koszly ogolnowydzralowe ( w tym slralegii rozwoiu Uczelni)

kosztv oodlnouczelniane od umow cwvilno-Drawnvch
2%

Koszty ogolnouczelnrane (w tym koszly stralegii rozwoju
Uczelni) -"

Koszt na studenta #DZ|EU0l

Stawka ZUS obowrEzujqca na dzierl sporzqdzania kalkulacjl

Srednie slawki za godzinQ obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kaikulacji

Narzut koszlow ogolnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademickim, kt6rego dolyczy
kalkulacla

(podpis i pieczqlka osoby
sporzqdzajqcej)

Wynagrodzenla qodziny stawka wartoSC
specialisci spoza Uczelni

alisci spoza Uczelni
specjalisci spoza Uczelnl

. Inn€ wynagrodzenla
qodziny stawka wartos6

obsluqa adminrstracyjna
tnne

Razom

(pieczqlka i podpis Dziekana)



Zalacznik nr 6
do Uchwaly nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maia 2015 |.

slawka ZUS ' 19 644/a

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAT

Kalkulacia koszt6w stacjonarnych studi6w doktoranckich
w zakresie

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

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

Liczba doktorant6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ta. Forma zajQc liczba grup
liczba godz.

zaiQC

z planu studi6w
fazem

wyklady 0

awiczenia 0

konwersatoria 0

zajecia terenowe 0

zajecia laboratoryJne 0

lektoraty 0

semrnana 0

o96lem 0

wynagroozenra goozrny sutw|(a wartos
profesorowie zwyczajni
realEujecy godziny w
ramach oensum "
profesorowe zwyczaini -
godziny
oonadwvmlatowe
profesorowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach oensum'*
profesorowie UwB -
godzrny
oonadwvmtarowe
adiunkcr realizujqcy
godziny w ramach
pensum "
adiunkci - godziny
oonadwvmtarowe

Razem

Narzuw na wvnaqrodzenia

r'/ynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobolw fundusz Plac

lodatkowe wnaorodzenta roczne ("13")

zUS od wvnaarodzei i "13"



UwB

godziny stawka wartose
specjaliSci spoza
Uczelni
SpecjaliScispoza
Uczelni
specJallscr spoza
Uczelni

koszty wynagrodzei os6b prowadzqcych

Inne koszty bezpo6redni6
zakup pomocy dydaktycznych
koszty przeprowadzenia przewodu doktorskieqo
inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

* 
Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei sporzqdzania kalkulacji

** 
Srednie stawki za godzinQ obowiqzujace na dziei sporzqdzania kalkulacii

Nazut koszt6w og6lnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademickim, kt6rego
dotyczy kalkulacja

(podpis i pieczatka
osoby sporzAdzajqcej) (pieczqtka i podpis Dziekana)

IV, Razem studi6w

KOSZTY POSREDNIE

koszty 096lnowydzialowe ( w tym koszty
strateaii rozwoiu Uczelni)

koszty ogdlnouczelniane od um6w
cvwilno-orawnvch 2%
koszty ogdlnouczelniane ( w tym koszty
slrategri rozwoju Uczelni) "-



ZalAcznik fi 7
do Uchwaly nr 1738
Senatu Un|wersyletu w Biatymstoku
z dnia 27 maja 2015 |

slav/ka ZUS' l9 64%
UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

WYDZIAt,

Kalkulacja koszt6w niestacjonarnych studi6w doktoranckich
w zakresie

dla doktorantdw rozpoczynajqcych naukQ od roku akad ..- I ...

.ok studi6w w roku akademickim: ... / ...

Liczba doktorant6w
0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Narzutv na wvnaorodzonia

wnaqrodzenie za urloo wvDoczvnkowv

razern osobow fundusz olac

dodatkowe wvnaorodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wynaqrodzei i "13"

godziny stawka wa.to56
specjali6cispoza
uczelnl

a. Forma zajq6 liczba grup

llczba godz.
zajed fazem

wyklady 0

cwtczenta 0

konwersaloria 0

zajqcia lerenowe 0

zajQcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnana 0

ogolem

qodziny Stawl(a wano56
prolesorowe zwyczajni
realizujAcy godziny w
rarnacn oensum "
prorcsorowre zwyczajnl -
godziny

prolesoaowie UwB
realizujqcy godziny w
ramach oensum "
profesorowie UwB -

godzrny

adrunkcr realrzuJqcy
godziny w ramach
oensum "
adiunkci - godziny

Razem

LJwB



specjaliSo spoza
Uczelni
specJalsctspoza
Uczelni

koszty wynag.odzod os6b prowadzEcych

Na.z uty na wynagrodzenia
razem osobowy fundusz plac

dodalkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wnaqrodzen i "13"
Razem koszty innych wvnagrodzei

* 
Slawka ZUS obowiqzujqca na dziei sporzAdzania kalkulactl

-- Srednie stawki za godzinQ obowiqzujqce na dzieh sporzqdzania kalkutacj'

Narzut koszt6w ogolnouczetnianych obowiqzujEcy w roku akademrckrm kl6rego
dolyczy kalkulacja

(podpis ipieczatka
osoby sporzqdzajqcej) (pieczqtka i podpis Dziekana)

. Inne wvnaorodz6nla
godziny stawka wartosC

dodatek funkcyjny
kierownika studi6w

obsluga admrnistracyina

nne

Razom

KOSZTY POSREDNIE

koszty og6lnowydzialowe ( w lym koszty
strateqir rozwoiu Uczelni)

koszly ogolnouczelniane od um6w
2%

koszty ogolnouczelniane ( w tym koszty
slrateqii rozwoiu lJczelni) .''

na

za



Zalqcznik nr 8
do Uchwafy nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Eialymstoku
z d^ia 27 maja 2015 |

stawka ZUS* 19,64%UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

vvYoztAL

Kalkulacja koszt6w studi6w podyplomowych
dla sluchaczy rozpoczynaiacych naukQ od roku akad

Nazwa studi6w

- rok studl6w w roku akademlckim ..... /.....

KOSZTY BEZPOSREDNIE

a Fo.ma zaiqd
liczba
grup

liczbr godz,

aazam

wyklady 0

cwczenra 0

konwersal0ria 0

zajQcia terenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnafia 0

og6lem

tl Wynaqrodzonla qoozrnv stawka wartoSC

profesorowie zwyczajni real zujEcy
godziny w ramach pensum "
profesorowie UwB realizujqcy
oodzinv w ramach oensum "
adrunkcr realrzujqcy godzrny w

Tamach pensum "
asyslenci realrzulqcy godzrny w
Tamach oensum "

Razom



koszty wynagrodzei nauczycioli akadomickich
UwB

koszty wynagrodzef os6b prowadzqcych

Inne koszty bEzDoSrednie
wYnaiem sal
zakup pomocy dydaklycznych
Inne kosztv Dezposrednre ( w tym Koszty rzeczowe)

KOSZTY POSREDNIE

koszty oq6lnowydzialowe
koszly og6lnouczelnrane od umow cywilno-

2%

koszlv oqolnouczelniane "*

v . koszty og6lem
v t, koszt ptzvpadaiqcv na sluchacza #DZrEU0l

* 
Stawka ZUS obowrqzujEca na dzien sporzqdzania kalkulacjl

** Srednie stawkiza godzne obowiqzujqce na dzieh sporzqdzania kalkulacii

Narzut koszt6w og6lnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademtckim, klorego dolyczy
kalkulacia

(podprs i pieczElka osoby

. Wynaqrodzenia qodzlny stawka wa.to6C
,sorowte zwyczalnt

orofesorowie UwB
adiunkci
asystencl

azem
ZUS od wvnaqrodzen

t. Inno wynaqrodzonla
ilo36

mlosl9cy stawka aazem
dodalek funkcyiny kierownika
studi6w

tqa administracYina
nne

Razem koszty innych lvynegrodz€f

Inne wynagrodz6nta - umowa iloSe
mrosrScy Stawka fat:zctm

naqrodzenie

wynaorodzenta razem
ZUS od wynagrodzen

Razem koszty Innych wynaqaodzef

(pieczqtka i podpis Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL/JEDNOSTKA

Kalkulacja koszt6w kursu doksztalcajqcego

Nazwa Kursu:

data rozpoczQcia ku rsu

data zakonczenia kursu:

uczestnik6w kursu

plywy

KOSZTY BEZPOSREDNIE

ZalEcznik N I
do Uchwaly nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r.

stawka ZUS *

og6lem

19,64%

la. Forma zaje6
liczba
grup

liczba godz.
zaje'e

z pranu
studi6w

razem

wyklady 0

cwrczenta 0

lektoraty 0

[. Wynagrodzenia godziny stawka wartoS6
profesorowie
adrunkcr
asysrencl
Innr pracownrcy
Razem
ZUS od wynagrodzefr

wynagrodzen nauczyc

specjaliSci spoza Uczeln
specjaliSci spoza Uczeln
specjalrscr spoza uczeln



ilt.
lnne wynagrodzenia - umowa
cvwilno-prawna

ilos0
miesiecy stawka fazem

wynagroozenre
wvnaqrodzenie

wnaqro0zenra razem
ZUS od wynagrodzei

Razem koszty innych wynaqrodzef

tv. Inne wynaqrodzenia - platne w formie dodatk6w
godziny stawka wartos6

obsluga administracyjna
Inne

Razem

NarzutV na wVnaqrodzenia
razem osobowv fundusz olac
dodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wynaqrodzei i "1 3"

Razem koszty innych wynagrodzen

tv. Inne koszty bezposrednie
wynaiem sal
zakup pomocy dydaktycznych
inne kosztv bezposrednie ( w tym koszty rzeczowe\

V. KOSZTY POSREDNIE
koszty oqolnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od um6w cywilno-
orawnvch 2Yo

koszty og6lnouczelniane -.

v[. koszty og6lem
koszt przypadaiacy na uczestnika kursu #DZIEUOI

liczba uczestnikow kursu
oplata za kurs

Stavrka ZUS obowiqzuJEca na dzien sp'rrzEdzania kalkulacjr

Narzut kosztow ogolnouczelnianych obowiqzujEcy w roku akademickim, kt6rego dotyczy
kalkulacja

(pod pis i pieczEtka osoby
.Pat LquLa)qvcll

(pieczqtka i podpis
Dziekana/Kierownika

Jednostki)



Zalqcznik nr 10
do Uchwaly nr 1738
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 m{a 201 5 | .

stawka ZUS' 19,64%
UNIWERSYTET W BIAIYMSTOKU

JEDNOSTKT

Kalkulacja koszt6w kurs6w jgzykowych

Nazwa Kursu:

data rozpoczgcia kursu:

data zakonczenia kursu:

Liczba uczestnik6w
l. lwplywy 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

la. Forma zajge liczba grup
liczba godz.

zajeC
z planu studi6w

fazem

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria 0

lektoraty 0

og6lem 0

[.
Wynagrodzenia -

dodatki
ilo56

miesigcy/godzin stawka tazem

wynagroozente
prowadzaceqo

inne dodatki

obsluga administracyjna

Razem

Narzuty na wynagrodzenia
razem osobowv fundusz Dlac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzei i "1 3"
Razem koszty wynagrodzef

[.

wynagrodzenra -

umowy cywilno-
prawne

iloS6
miesiecy/godzin stawka razem



t. Inne koszty bezpo6rednie
wynajem sal
zakup pomocy dydaktycznych
inne koszty bezposrednte ( w tymToszt)/ rzeczowe

tv. KOSZTY POSREDNIE
koszty og6lnouczelniane od um6w cywilno-
prawnycn 2o/o

koszty og6lnouczelniane ..

Stawka ZUS obowiqzujqca na dziefi spozqdzania kalkulacji

Narzut kosztow og6lnouczelnianych obowiAzujAcy w roku akademickim, kt6rego
ka lku lacJa

(podpis i pieczqtka
osoby spozadzajqcej)

(pieczAtka i podpis Kierownika
Jednostki)


