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ZARZĄDZENIE NR 5/2006 
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 
   
w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania  

 
 
 

        Na podstawie pkt 18 Regulaminu studiów podyplomowych (uchwała Senatu                           
z dnia 26 stycznia 2006 r.), w celu ujednolicenia zasad organizacji, planowania                            
i rozliczania studiów podyplomowych, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii 
Kierownika studiów podyplomowych, zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

1. Studia podyplomowe działają na zasadzie samofinansowania, według programu                       
oraz kosztorysu zaakceptowanego przez Radę Wydziału. 

2.   Kosztorys, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Kwestora i Prorektora 
ds. Dydaktyki. 

 
§ 2. 

Kosztorys studiów podyplomowych sporządza się: 
1) jako składnik projektu studiów podyplomowych – do zaakceptowania przez właściwą 

Radę Wydziału (koszty dla planowanej - szacunkowej - liczby uczestników), 
2) po zakończeniu studiów podyplomowych – w celu ich rozliczenia (kosztorys wynikowy 

– koszty dla faktycznej liczby uczestników). 
 

§ 3. 
W kosztorysie studiów podyplomowych uwzględnia się wyłącznie następujące pozycje: 
 
1) koszty bezpośrednie osobowe: 
 

a) wynagrodzenie bezpośrednie (za zajęcia dydaktyczne, promotorstwo prac, egzaminy 
lub zaliczenia przedmiotów i końcowe egzaminy dyplomowe), 

b) wynagrodzenie za kierowanie studiami podyplomowymi (dodatek funkcyjny                   
dla Kierownika studiów podyplomowych) – uzależnione od liczby uczestników 
studiów podyplomowych, 

c) wynagrodzenie za przygotowanie materiałów dydaktycznych (tylko w formie 
skryptów, 

d) wynagrodzenie za techniczną obsługę studiów podyplomowych, w tym odpisy                   
na zadaniowy fundusz premiowy, 

e) łączny narzut na wynagrodzenia w wysokości 39%; 
 
 



 

 
 

2) inne koszty bezpośrednie brutto, w tym:  
       

a) koszty promocji i rzeczowe koszty rekrutacji, 
b) rzeczowe koszty przygotowywania materiałów dydaktycznych, 
c) inne rzeczowe koszty obsługi studiów, 
d) koszty indeksów i świadectw, 
e) koszty rzeczowe i osobowe organizacji sesji wyjazdowych, 
f)    koszty obcych usług szkoleniowych, 
g) koszty innych usług obcych, 
h) koszty wynikające z umów najmu lub podobnych w przypadku korzystania                         

z sal niebędących własnością Uczelni; 
  
3) koszty pośrednie - narzut w wysokości 30 % kosztów bezpośrednich; w przypadku 

korzystania z sal Uczelni – narzut  w wysokości 40% kosztów bezpośrednich                      
(nie dotyczy to studiów podyplomowych dofinansowanych z funduszów Unii 
Europejskiej). 

 
§ 4. 

Kosztorys studiów podyplomowych w sytuacji, o której mowa w § 2 pkt 2, opracować należy 
w następujący sposób: 
1) od uzyskanych przychodów należy odjąć koszty bezpośrednie (rzeczywiste oraz wartość 

godzin dydaktycznych przepracowanych w ramach pensum liczonych według stawek 
stosowanych w kalkulacji danej edycji studiów wraz  narzutami na wynagrodzenia,           
a także koszty planowane na dokończenie studiów przez osoby, które uzyskały zgodę                      
na późniejsze złożenie pracy) oraz koszty pośrednie (narzuty w wysokości określonej                   
w § 3 pkt 3), 

2)  połowę - pozostałej po dokonaniu operacji, o której mowa w pkt 1 – kwoty pozostawia   
się  do dyspozycji Kierownika studiów podyplomowych.  

      Kwota ta może być wykorzystana wyłącznie na cele naukowe, konferencyjne                     
i inwestycyjne, zgodnie z planem przedstawionym przez Kierownika studiów 
podyplomowych, zaakceptowanym przez Kierownika Katedry oraz Prorektora                
ds. Dydaktyki. W planie takim można uwzględnić potrzeby komórek organizacyjnych 
współpracujących przy organizacji studiów. 
 

§ 5. 
Niektóre czynności organizacyjne, administracyjne i szkoleniowe mogą być wykonywane 
przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów. 
 

      § 6. 
Rozliczenie z tytułu prac niedydaktycznych z pracownikami Uczelni powinno nastąpić 
poprzez wypłatę premii zadaniowych przewidzianych w kalkulacji studiów. Nie stosuje              
się premii za prace objęte zakresem obowiązków pracownika Uczelni. 
 

§ 7. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość indywidualnego 
negocjowania poszczególnych pozycji kosztorysu studiów podyplomowych, z wyjątkiem 
narzutu kosztów pośrednich. 
 



 

§ 8. 
Zasady kalkulacji kosztów bezpośrednich zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia. 
 

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
   Rektor 
 
 
 
                    prof. dr hab. Bogusław Fiedor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 



 

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 5/2006 
 

 
 

Zasady kalkulacji kosztów bezpośrednich 
 
 

1. Wynagrodzenie bezpośrednie (za zajęcia dydaktyczne) 
 
Stawki wynagrodzenia bezpośredniego dla nauczycieli akademickich są ustalane 
samodzielnie przez Kierownika studiów podyplomowych. W stawce tej należy uwzględnić 
narzuty płacone przez pracownika w wysokości 18,71% (wysokość wskaźnika uzależniona 
jest od wskaźników urzędowych). 
 
2. Wynagrodzenie za kierowanie studiami podyplomowymi 
 
Wynagrodzenie miesięczne Kierownika studiów podyplomowych ustala się w wysokości: 
 

-    380 złotych miesięcznie dla edycji liczącej do 30 uczestników 
- dla edycji liczącej powyżej 30 osób - dodatkowo 19 złotych, za każde kolejne            

rozpoczęte 10 osób. 
 

Kierujący jednocześnie dwiema edycjami studiów podyplomowych według tego samego 
programu ramowego otrzymuje jeden dodatek w kwocie równej dodatkowi za pierwszą          
z tych edycji powiększonemu o 90% dodatku za drugą edycję, obliczonego według 
powyższych zasad. Dotyczy to także miesięcy, w których pokrywają się edycje przesunięte  
w czasie. Dodatek przyznaje się na okres 5 miesięcy w każdym semestrze trwania studiów 
(według programu). 
 
 
3. Wynagrodzenie za przygotowywanie materiałów dydaktycznych (tylko w formie 
skryptów) 
 
Wynagrodzenie za przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie skryptów (według 
zasad określonych przez Komisję Wydawniczą) powinny odpowiadać stawkom stosowanym 
przez Wydawnictwo Uczelni. Wynagrodzenie za przygotowanie materiałów dydaktycznych 
w innej formie niż skrypt nie przysługuje. 
 
 
4. Wynagrodzenie za techniczną obsługę studiów 
 
Ustala się maksymalną kwotę na takie wynagrodzenia wynikającą z iloczynu liczby 
uczestników studiów oraz stawki jednostkowej (na jednego uczestnika) w wysokości 35 zł.            
Z tej pozycji kosztów mogą być opłacani pracownicy Uczelni i podmioty zewnętrzne.              
Dla pracowników Uczelni powinien być tworzony zadaniowy fundusz premiowy                 
dla odpowiedniej jednostki organizacyjnej; a podmioty zewnętrzne powinny                       
być wynagradzane na postawie umowy cywilnoprawnej. 
 
 
 



 

5. Koszty promocji i rzeczowe koszty rekrutacji 
 
Ustala się maksymalną kwotę w wysokości 50 złotych na jednego uczestnika studiów 
podyplomowych. Koszty takie mogą być ponoszone na zamieszczanie ogłoszeń w mediach 
oraz zakup materiałów promocyjnych. 
 
 
6. Rzeczowe koszty przygotowania materiałów dydaktycznych 
 
Koszty tej pozycji mogą być ponoszone na powielanie, oprawianie, drukowanie materiałów 
dydaktycznych wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Uczelni, według obowiązujących 
stawek. Materiały przygotowywane jednorazowo w ilości większej niż 100 kart A4 należy 
drukować w Zakładzie Graficznym.  
 
 
7. Inne rzeczowe koszty obsługi studiów podyplomowych 
 
Koszty te mogą być ponoszone na zakup materiałów biurowych (papier, toner, folie itp.)                       
do obsługi dydaktycznej i administracyjnej studiów. 
 
 
8. Koszty indeksów i świadectw 
 
Koszty materiałowe należy określić na podstawie danych jednostek i komórek 
organizacyjnych Uczelni zaopatrujących w formularze (świadectwa – Dział Administracyjno 
– Socjalny) lub drukujących formularze (indeksy – Zakład Graficzny). Koszty wypisywania 
indeksów i świadectw nie mogą przekroczyć 8 złotych na 1 słuchacza. Kwota wynikająca                     
z iloczynu liczby słuchaczy studiów oraz stawki za wypisywanie indeksów i świadectw 
powiększa fundusz premii zadaniowych, jeśli wypisywanie realizują pracownicy Uczelni.             
 
 
9. Koszty rzeczowe i osobowe organizacji sesji wyjazdowych    
 
Ustala się maksymalną kwotę wynikającą z iloczynu liczby uczestników oraz stawki                   
na jednego uczestnika studiów w wysokości 200 złotych.  
 
 
 
Koszty wynikające z pkt 3, 6 i 7 nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 150 złotych                
na jednego uczestnika studiów. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


