
Uchwala nr 2036
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

zdnia2g marca2}ll r.

zmieniajqca Zalqczniki nr 3, 8 i 9 do Uchwaty nr 1738 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 27 maja 201 5 r. w sprawie zasad pobierania oplat

za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz lrybu i warunkdw zwalniania z tych
oplat

Na podstawie art.99 ust. 1-3, art. 160a, art. 195 ust. 10 ustavry zdnia2T
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842
z po2n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Zal4czniki nr 3, 8 i 9 do Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania optat za iwiadczone uslugi
edukacyjne oraz trybu i warunkbw zwalniania z tych oplat otrzymujq brzmienie
okre6lone w Zal4cznikach nr l, 2, 3 do niniejszej Uchwaty.

l.
$2

Wprowadza sig wzory kalkulacji koszt6w zajE6 nieobjgtych planem studi6w,
studi6w podyplomowych i kurs6w doksztalcaj4cych stanowi4ce Zalqczniki nr
4, 5 i 6 do niniejszej Uchwaly.
Zalqczniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej Uchwaly obowi4zujq w roku akademickim
201612017 i maj4 zastosowanie w przypadku, gdy wynagrodzenie zazajgcia,
o kt6rych mowa w ust. 1, wyplacane bgdzie w formie dodatku.

83
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

2.



Uchwaly nr 2016 S.nab Uwg

ff 3 do lJrhv.ly n r 7l3 S.n.ru UwA

slawka ZUS'UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAI

Kalkulacja koszt6w zajq6 nieobjetych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajEcych zajqcia od roku akad

dala rozpoczecia zajeC
,.^. -.'.,.-.... -...6udrd zd^urkc,rd zdl9

Liczba uczestnik6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Narzuty na wynagrodzenla

razem osobowy tundusz plac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ('13")

ZUS od wynagrodzen i "13"

Razem koszty wynagrodzed

ta, Forma zajed
liczba
grup

liczba godz.
zalet

z p|lnu la26m

wyklady 0

cwtczenta 0

KOnwersatofla 0

oq6lom

. Wynaqrodzenia qodziny 3tawxa wadoSC

profesorowre zwyczajni realizujqcy
godziny w ramach pensum "
profesorowie zwyczajni godziny

profesorowie UwB realizu jecy
dddTinv w ramr.h rtpncrtm "
profesoaowre UwB - godzrny

adiunkci realizujecy godziny w
ramach oensum "
adiunkci- godziny

asystenci realizujqcy godziny w
famech oensum "
asystencr - godziny

starsi wykladowcy realizujqcy
qodzinv w ramach Densum'"
starsi wykladowcy - godziny

/ykladowcy realizujqcy godzrny w
ramach Densum '-
wykladorvcy - godziny

lel(tor:y realizulqcy godzrny w
tamach oensum .'
lektorzy - godziny

praktvki

Razom



UwB

razem umowy cywlinoprawne podlegajqce zus

. nne wvnaotodzenia
oSC

mrosr9cv stawka taz0m

dodatek funkcyiny
obsluga administracyina
dodaiek

nne

Razem

koszty wynagrodzef os6b prowadzqcych

Naizuty na wynagrodzsnia

Tazem osobowy fundUsz plac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("1 3)
ZUS od wynagrodzen r "13'

Razem koszty innych wynagrodzed

Inne koszty bezposrednio

wynalem sal

zakup pomocy dydaktycznych

inne koszty bezposrednie ( w lym koszty rzeczowe)

Stawka ZUS obowiqzujaca na dzien sporzqdzanra kalkulacji

Srednie stawkrza godzine obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Obowiqzuiqcy narzut koszl6w ogolnouczelnianych

(p,€czqlka I podp,s
dz 6kane/k€rcwnike jednoslk )

KOSZTY POSREDNIE

koszty ooolnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od Lrmow

2V.

koszty ogolnouczelnrane'

(podprs p eeqlka osoby sporzadzarqcet)



uch*ery nr 2036 s.netu uwa

,rqanik n I do ucrw.ry n. 1 733 s.n.lu uwB z & a

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w podyplomowych

dla sluchaczy rozpoczynajacych naukQ od roku akad

Nazwa studi6w

. rok studi6w w foku akademickim ..... /.....

stawka ZUS'

a, Forma zarQc
llczba
grup

r|czDa godz,
z.J?c

aazem

wyklady 0

crwczenla 0

konwersatofia 0

zajQcia ierenowe 0

zajQcia laboratoryjne 0

lekloraly 0

semrnana 0

og6lem 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Narzutv na wvnaqrodzenia

razem osobovw fundusz olac

dodalkowe wvnaqrodzenia roczne ("13")

ZIJS od wvnaorodzen i 13'

Razgm koszty wvnaoodzei nauczvcloll akademlcklch tJwB

rodz0nla goozrny alaw|(a
protesorowie zwyczajni realizujqcy
rodTinv w ramach oens'rm "
profesorowie zwyczajni -godziny

profesorowie UwB realizuiqcy godziny w
ramach Densum '"
profesorowie UWB -godziny

adrunKcr realzuJEcy godzrny w ramacn
oensuFr "
adtunl(cr - 0odzrnv oonadwvmrarowe
asyslenq realrzulqcy godzrny w ramacn
oensum 'i
asvstencr - oodzinv oonadwvmrarowe

Raz6m



akadomlckich UwB

os6b

Naduty na wynagaodzgnia

razem osobowv fundusz olac

lodatkowe wynagrodzenia roczne ("13')

ZUS od wvnaorodzeri i "13'

Rrzgm ko3zty wynagrodzed

Inno koszty bgzposrodnlg

wYnatem sal

zakup pomocy dydaktycznyci

inne koszty bezposrednie ( w tvm kosztv rzeczowe)

KOSZTY POSREDNIE

koszly ogolnowydzialowe
koszly og6lnouczelniane od um6w

2%

koszly oO6lnouczelniane "

vt. y og6lem
v . IO6a 9azvDadalacv na 3lucnacza #DZrEU0!

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzieri sporzadzania kalkulacji

Srednie stawki za godzrnQ obowiqzujqce na dzieh spozqdzania kalkulacji

Obowiazujqcy narzul koszlow og6lnouczelnianych

(podpis i pieczqlka osoby
spozEdzaiqcej)

. Inne w)'nagaodzonia
ll056

ml93i9cy stawka razem
dodatek funkclny kerownika studiow

obsluga administracyjna - dodetek

rnne

Razom koszty innvch wvnaqrodzgi

za

(pieczatka i podpis dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAUJEDNOSTKA

Kalkulacja koszt6w kursu doksztalcajqcego

Nazwa Ku6u:

data rozpoczQcia kursu:

data zakonczenia kursu:

Liczba uczestnik6w kursu

KOSZTY BEZPOSREDNIE

nr3
Uchwafv nr Senatu UwB z dnia 29 marca 2017 |

nr g do Uchwaly nr 1738 Senalu UwB z dnia
05 2015 r "

stawka ZUS *

og6lem

L 0

la. Forma zajec
liczba
grup

liczba godz.
zajec

z planu
studi6w

fazem

wyklady 0

6wiczenia 0

lektoraty 0

[. Wvnaorodzenia osobowe qodziny stawka wartos6

profesorowie zwczaini -dodatki

orofesorowie UWB - dodatki

adiunkci - dodatki

asvstenci - dodatki

NarzuU na wvnaqrodzenia
razem osobow fundusz olac
dodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzen i "13"
Razem koszty wynagodzef nauczycieli akademickich



t. Inne wvnaqrodzenia - platne w formie dodatk6w
godziny stawka wartos6

obstuga administracyjna - dodatkl
tnne

Razem

Narzuty na wvnaqrodzenia
razem osobowv fundusz olac
dodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("1 3")
ZUS od wvnaqrodzei i "'13"

Razem koszty innych wynagrodzef

tv. Inne koszty bezposrednie
wynalem sal
zakup pomocy dydaktycznych
inne kosztv bezoosrednie ( w tvm koszw zeczowe)

V. KOSZTY POSREDNIE
koszty og6lnowydzialowe
koszty og0lnouczelniane od um6w
cwilnoorawnvch 2Yo

koszty og0lnouczelnrane'-

vt. koszty ogolem
koszt przypadaiacy na uczestnika kursu #DZtEU0!

liczba uczestnik6w kursu
oplata za kurs

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporzqdzania kalkulacji

Obowrqzujqcy nazut koszt6w og6lnouczelnianych

(podpis i pieczqtka osoby
spozqdzajqcej)

(pieczqtka i podpis
Dziekana/kierownika jednostki)



nr4
Uchwaly nr 2036 Senatu LJWB

dnia 29 03 20'17 r

UNIWERSYTET W SIATYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w zajq6 nieobietych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajqcych zajecia od roku akad

data rozpocz9cia zajqc

dala zakohczenia zajQt:

slawka ZUS'

uczestnik6w

Ntr:uty na wyna grodz€nia

razem osobowy fundusz plac

dodalkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzei i "13'

Razgm koszty wynagrodzgf

Forma zaiq6
llczba
9.up

xczDa godz.
ralet

raz6m

wyklady 0

cir /rczenra 0

konwersatoria 0

og6lem

KOSZTY BEZPOSREDNIE
t. rodzenia godzlny a

prolesorowie zwyczajni realizujqcy
oodzinv w ramach oensum '-
profesorowie zwyczajni - dodatki

profesorowe UwB realizujqcy
oodzinv w ramach Densum ^

profesorowie UwB - dodalki

adiunkcr realizujqcy godz|ny w
ramach oensum .'
adiunkci - dodatki

asystencr realrzu,qcy goclzrny w
ramach oensum "
asvstenci - dodatki
slErsa wykladowcy realizujacy
oodzinv w ramach oensum "
starsr wykladowcy - dodalki

wykladowcy .ealizujqcy godziny w
ramach oensum

wykladowcy - dodalki

eklozy realizujqcy godziny w
Tamach oensum "
ektotzy - dodalki

oraktYki

Razem

SpgcialiSci spoza Uczolni . umowy cywilnoprawne bez ZUS



soecialiSci sooza lJczelni

specialiici spoza Uczelni

specialiSci spoza Uczelni

Nazuty na wynagrodzenia

razem osobowy lundusz plac

dodalkowe wynagrodzenia roczne ('13")

ZUS od wynagrodzei i "13"

Razgm koszty innych wynag.odzsri

Inng koszty bezpoS.ednio

wynajem sal

zakup pomocy dydaktycznych

inne koszty bezposrednie ( w tym koszty zec"owe)

KOSZTY POSREDNIE

koszty oqolnowydzialowe
koszly 096lnouczelniane od umOw

2%

koszty ogolnouczelniane'

lllczba uczeslnlk6w zaiet | |ffi

.

Inne wynagrodzonia - umowa itoSc
stawRa fazom

wynaqrodzenie

wYnaqro02enre

wvnaqrodzenra razem

ZUS od wynagrodzeh

Razem koszty innych wynagrodzei

Inne wynaqaodzonia
llo56

mresncy 3tawka fezom

dodatek lunkcytny

)bsluoa administracvina - dodatek

tnne

Razem



Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporzqdzania kalkulac.ji

Srednie stawki za godzine obowrAzujqce na dziei spotzqdzania kalkulacji

ObowiqzuJqcy narzul koszldw og6lnouczelnianych

(podpF ipi€cztrra o3oby spotz qdzahc€D
{pi8rzqtk. I podos

dzi€kanal{rovn € j€ooslkD



nr5
Uchwalv nr 2036 Senatu UwB

dnia29 03 2017 (.

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

WYDZIAL

Kalkulacia koszt6w studi6w podyplomowych

dla sluchaczy rozpoczynajacych naukQ od roku akad.

stawka ZUS'

Nazwa studi6w

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

KOSZTY BEZPOSREDNIE

NarzutY na wvnaorodzenia

tazem osobowy fundusz plac

dodatkowe wynagrodzenia roc2ne ("13")

ZUS od wvnaorodzen i "13'

Rrzgm koszty wynaqodzgi nauczycieli akademicklch lJwB

a. Forma zajqa
liczba
grup

liczba godz.
zalec laZem

wyklady 0

ciwtczenta 0

konwersatoria 0

zaiScia terenowe 0

zajqcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnana 0

og6lem 0

godzlny Stawxa wartog6
prolesorowie zwyczajni realizujqcy
oodzinv w ramach oensum "
Orofesorowae zwyczaini -dodatki
profesorowie UwB realizujAcy godziny

rv ramach oensum -'

Drofesorowre UWB - dodatki
adiunkci realizujqcy godziny w ramach
oensum "'

adiunkci- dodatkr
asystenci realizujqcy godziny w
ramach oensum "
asvslenci- dodatki

Razem



wynagaodzenra - umow)'
cvwllnoDrawne qooztnv stawka wa1106C

profesorowie zwyczajni

profesorowie UwB

ao unKc

asystenci

Razem

ZUS od wynagrodzeh

|||. Inno wynagrodzenia
oSC

miesiqcv razem

dodatek funkcyjny kierownika sludiow

obsluga administracylna - dodatek

Inne

Razom koszty innvch rWnaqrodzoi

Naaz utv na wvnaorod2enia

'azem osobowy fundusz plac

dodatkowe wvnaorodzenia roczne 1"13")

ZUS od wvnaorodzen | 13

Razem kosztv !rynaqrodzei

Inne ko3zty bezposr€dnie

wvnatem sal

zakup pomocy dydaktycznych

nne koszlv bezDosrednie ( w tvm koszlv rzeczowe)

Inne wynagrodzenla . umowa loSd
m 6stocv Stawka razem

wynagroozenre

l/vynagrodzenie

wvnaqrodzenra razem

ZUS od wynagrodzen

Razem koszty innych wynagrodzed



vI. koszw oq6lom
v . kogzt DrzvDadaiacv na sluchacza #DZtEUol

Stawka ZUS obowiqzujaca na dzieh spozqdzania kalkulacji

Srednie slawki za godzinQ obowiqzujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Obowiqzuiqcy nazut koszt6w og6lnouczelnianych

(podpis i pieczqtka osoby
spozqdzajqcej) (pieczqtka i podpis Dziekana)

za



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAT'JEDNOSTKA

Kalkulacja koszt6w kursu doksztatcaj4cego

Nazwa Kursu:

data rozpoczQcia kursu:

data zakonczenia kursu:

Liczba uczestnik6w kursu

KOSZTY BEZPOSREDNIE

nr6
Uchwaly nr 2036 Senatu UwB

dnia 29.03.2017 r.

stawka ZUS '

og6lem

t. 0

la. Forma zajgc
liczba
grup

liczba godz.
zaje6

z planu
studi6w

razem

wykfady

Cwiczenia

lektoraty

[. Wvnaqrodzenia osobowe godziny stawka wartoS6

profesorowie zwyczaini -dodatki

orofesorowie UWB - dodatki

adiunkci - dodatki

asvstenci - dodatki

Narzutv na wvnaqrodzenia
razem osobow fundusz olac
dodatkowe wynaqrodzenia roczne ("1 3")

ZUS od wvnaqrodzen i"13"
Razem koszty wynagodzef nauczycieli akademickich UwB



.

Wynagrodzenia - umowy
cvwilnoDrawne godziny stawka wartose
profesorowie
adiunkci
asystencl
nnt pracowntcv

Razem
ZUS od wynagrodzeil

ilt.
Inne wynagrodzenia - umowa
cvwilnoDrawna

iloSe
miesigcy stawka Jazem

wynagrodzenre
wynagrodzenre

wvnaqroozenra razem
ZUS od wynagrodzen

Razem koszty innych wynagrodzei

lv. Inne wvnaqrodzenia - platne w formie dodatk6w
godziny stawka wartose

obsluqa administracvina - dodatek
tn ne

Razem



tv. Inne koszty bezpoSrednie
wnatem sal
zakup pomocy dydaktycznych
inne kosztv bezposrednie ( w tym kosztv zeczowe)

V. KOSZTY POSREDNIE
koszty og6lnowydzialowe
koszty og6lnouczelniane od um0w
cwalnoprawnvch 2%

koszty ogOlnouczelniane -"

vil. koszty og6lem
koszt przvpadaiacv na uczestnika kursu #DZtEUOI

liczba uczestnik6w kursu
oplata za kurs

Stawka ZUS obowiqzujEca na dzien spozadzania kalkulacji

Obowiazujacy nazut koszt6w og0lnouczelnianych

(podpis i pieczqtka osoby
spozqdzajqcej)

(pieczEtka i podpis
Dzrekana/Kierownika

Jednostki)


