
Zarządzenie nr 112 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 22 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie wysokości odpisu na koszty pośrednie ogólnouczelniane  

od przychodów pozabudżetowych jednostek 

 

 

 Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z art. 79 

ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 80 i 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) i art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z opłat za świadczone usługi edukacyjne, 

związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, 

pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 45%. 

2. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzących z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne, związane z: 

1) kształceniem na studiach w języku obcym, 

2) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów, 

3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

3. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzących z opłat za kształcenie: 

1) na studiach podyplomowych, 

2) w innych formach 

pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

4. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z opłat za świadczone usługi edukacyjne, 

związane z kształceniem na studiach doktoranckich, pomniejszane są o koszty pośrednie 

ogólnouczelniane w wysokości 10%. 

5. Przychody pozabudżetowe pochodzące z opłat z programu non-degree pomniejszane są                     

o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

6. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z opłat za przeprowadzenie rekrutacji na 

studia pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 50%. 

7. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z opłat za przeprowadzenie 

potwierdzania efektów uczenia się pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane 

w wysokości 35%. 

8. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z opłat za: 

1) przeprowadzenie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą,  

2) postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie 

pomniejszane są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

9. Przychody pozabudżetowe jednostek za przeprowadzenie nostryfikacji stopni naukowych                      

i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą pomniejszane są o koszty pośrednie 

ogólnouczelniane w wysokości 35%. 



10. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z naliczonych odpisów na koszty 

pośrednie od kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego pomniejszane 

są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

11. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z wynajmu powierzchni pomniejszane 

są o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 35%. 

12. Przychody pozabudżetowe jednostek pochodzące z innych źródeł pomniejszane są                             

o koszty pośrednie ogólnouczelniane w wysokości 10%, z zastrzeżeniem ust. 13.  

13. Nie pomniejsza się przychodów jednostek pochodzących z: 

1) opłat za udział w konferencjach, seminariach, kongresach, zjazdach oraz innych form 

upowszechniania nauki, 

2) opłat za wydanie publikacji pokonferencyjnej,  

3) dofinansowania na wydanie innych publikacji niż wymienione w pkt 2, 

4) otrzymanych przez jednostki darowizn. 

14. Wysokość odpisu na koszty pośrednie ogólnouczelniane i koszty pośrednie wydziałowe                    

w projektach realizowanych w Uniwersytecie określa rektor odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 2 

1. W uzasadnionych przypadkach rektor może obniżyć wysokość odpisu na koszty pośrednie 

ogólnouczelniane, biorąc pod uwagę koszt uruchomienia danej formy kształcenia. 

2. Z pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przychodów 

pozabudżetowych pochodzących z opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w danym 

roku kalendarzowym, wydatki na wynagrodzenia  (wraz z pochodnymi) stanowią nie więcej 

niż 50%.  

3. Z pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przychodów 

pozabudżetowych pochodzących z opłat programu non-degree, wydatki na wynagrodzenia   

(wraz z pochodnymi) niezwiązane bezpośrednio z wynagrodzeniami z tytułu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w ramach tego programu stanowią nie więcej niż 50%. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

 

 

                     Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

 

 


