
Zarządzenie nr 8 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia  27 stycznia 2020 r. 

w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

kalkulacji i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 163 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

§1 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Kalkulacja finansowa – czynności obliczeniowe, na podstawie których można ocenić 

ekonomiczną efektywność danej edycji studiów podyplomowych lub kształcenia 

specjalistycznego. Wzór kalkulacji stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2) Sprawozdanie finansowe – dokument będący rozliczeniem finansowym z zakończonej 

edycji studiów podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego. Wzór sprawozdania 

finansowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Dla nowotworzonych i prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym studiów 

podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego sporządzana jest kalkulacja 

finansowa, zwana dalej „kalkulacją”. 

2. Na zakończenie danej edycji studiów podyplomowych lub kształcenia 

specjalistycznego sporządza się „sprawozdania finansowe”. 

3. Kalkulacje i sprawozdania muszą być zaakceptowane przez dziekana, kwestor i 

zatwierdzone przez prorektora właściwego ds. studiów podyplomowych i 

kształcenia specjalistycznego. 

§ 3 

1.Kalkulacja studiów podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego obejmuje: 

1) Planowane przychody z tytułu opłat za usługi edukacyjne uczestników studiów 

podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego. 

2) Planowane koszty bezpośrednie. 

3)  Koszty pośrednie. 

2. Planowane przychody muszą uwzględniać ryzyko wynikające z podjęcia kształcenia przez 

mniejszą niż planowano liczbę uczestników oraz rezygnacji z kształcenia w trakcie trwania 

studiów podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego. 
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§ 4 

Planowane koszty o których mowa w § 4  obejmują: 

1)Koszty bezpośrednie: 

a) wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli akademickich (umowa-zlecenie), pozostających w 

stosunku pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,  obliczane jako iloczyn 

liczby godzin i stawki za 1 godzinę 

stawki za 1 godzinę ustala się następująco: 

- dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab. nie 

większą niż - 150 zł  

- dla pozostałych nauczycieli akademickich nie większą niż – 80 zł  

b) wynagrodzenie bezosobowe osób nie pozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Lublinie  (umowa-zlecenie), obliczane jako iloczyn liczby godzin i 

stawki za 1 godzinę 

stawkę  za 1 godzinę ustala się nie większą niż 250 zł. 

c) wynagrodzenie za kierowanie studiami podyplomowymi (umowa-zlecenie) ustala się na 1 

semestr w zależności od liczby uczestników:   

15-30 osób: nie więcej niż 3000 zł 

30-60 osób: nie więcej niż 4000 zł 

> 60 osób: nie więcej niż 6000 zł 

d) wynagrodzenie za kierowanie kształceniem specjalistycznym ustala się za 1 edycję w 

zależności od liczby uczestników: 

<50 osób – nie więcej niż 3000 zł 

>50 osób – nie więcej niż 4000 zł 

e) w przypadku zajęć laboratoryjnych wymagających wcześniejszego przygotowania 

ustala się stawkę 30 zł za 1 roboczogodzinę dla pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi płatne na podstawie umowy –zlecenia 

f) pochodne od wynagrodzeń wymienionych w podpunktach a-d: składki na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 

      g)  materiały - przeznaczone dla uczestników studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego  

h) usługi obce (catering, druk materiałów i in.) - dla uczestników studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego 
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i) inne koszty bezpośrednie (wynikające ze specyfiki studiów/kształcenia). 

 

2) Koszty pośrednie:  

Koszty pośrednie stanowiące narzut kosztów ogólnouczelnianych do kosztów bezpośrednich ustala się 

w wysokości 40%.  

3)Rezerwa uwzględniająca ryzyko wynikające z podjęcia kształcenia przez mniejszą niż planowano 

liczbę uczestników oraz rezygnacji z kształcenia w trakcie trwania studiów podyplomowych lub 

kształcenia specjalistycznego. Rezerwa powinna stanowić 10% sumy kosztów bezpośrednich                  

i pośrednich. Po zakończeniu edycji nie wykorzystane środki z rezerwy zwiększają zysk. 

 

§ 5 

Sprawozdanie dotyczy rozliczenia zakończonej edycji studiów podyplomowych lub 

kształcenia specjalistycznego. Kwoty w nim zawarte muszą być zgodne z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej przez Biuro Finansów i Płac UP w 

Lublinie. 

§ 6 

Nadwyżka przychodów nad kosztami stanowi zysk z danej edycji studiów podyplomowych 

lub kształcenia specjalistycznego. Kwota zysku dzielona jest w następujący sposób: 

-20% pozostaje w dyspozycji kierownika studiów podyplomowych lub kształcenia 

specjalistycznego  

-40% pozostaje w dyspozycji dziekana  

-40% pozostaje w dyspozycji rektora.  

§ 7 

1. Ustala się następujące terminy przedkładania dokumentacji finansowej, o której 

mowa w niniejszym zarządzeniu: 

a) dla nowotworzonych studiów podyplomowych/ kształcenia specjalistycznego wraz 

z propozycją utworzenia studiów/kształcenia. 

b) kalkulacja dla prowadzonych studiów podyplomowych do dnia 30 kwietnia roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego kalkulacja dotyczy   

c) kalkulację kształcenia specjalistycznego  - nie później  niż na 3 miesiące przed 

rozpoczęciem kolejnej edycji  

d) sprawozdanie z zakończonej edycji studiów podyplomowych lub kształcenia 

specjalistycznego – nie później niż 4 miesiące po jej zakończeniu. 
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2. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie 

procedury związanej z uruchomieniem lub prowadzeniem studiów 

podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego. 

3. Nie przedłożenie sprawozdania finansowego uniemożliwi zatwierdzenie kalkulacji 

kolejnej edycji studiów podyplomowych lub kursu, co oznacza brak zgody na 

wydatkowanie środków finansowych z konta studiów podyplomowych lub 

kształcenia specjalistycznego.  

§ 8 

Traci moc Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2009 r. z późn. zm. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

                                                                             REKTOR 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


