
 
 

 
Zarządzenie Nr R–90/2013 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 31 grudnia 2013 r. 

 
 

w sprawie rachunku kosztów działalności dydaktycznej  
w Politechnice Lubelskiej 

 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) z a r z ą d z a m,  
co następuje: 
 

§  1. 
 

Ustala się następujące zasady klasyfikacji kosztów działalności 
dydaktycznej: 

1) Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się koszty związane z:  
a) prowadzeniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach 
doktoranckich zgodnie z przysługującymi Politechnice Lubelskiej 
uprawnieniami; 

b) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających  
i szkoleń; 

c) realizacją zadań związanych ze stwarzaniem studentom  
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do 
pełnego udziału w procesie kształcenia; 

d) kształceniem kadr naukowych; 
e) utrzymaniem Uczelni, w tym remontami; 
f) prowadzeniem innych działań podejmowanych przez Uczelnię 

w ramach działalności dydaktycznej.  
2) Koszty działalności dydaktycznej w Politechnice Lubelskiej są 

ewidencjonowane w podziale na koszty: 
a) wydziałów, 
b) jednostek międzywydziałowych, 
c) pozostałych jednostek ogólnouczelnianych, 
d) administracji,  
e) Rektora i prorektorów, 
f) pozostałych komórek organizacyjnych. 



3) Koszty działalności dydaktycznej rozlicza się i ewidencjonuje  
w podziale na: 
a) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
b) koszty pozostałej działalności dydaktycznej. 

4) Koszty kształcenia są ewidencjonowane w sposób umożliwiający 
podział kosztów na: 
a) koszty finansowane z dotacji budżetowych, 
b) koszty finansowane z przychodów własnych. 

5) Do kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z dotacji 
budżetowej zaliczane są: 
a) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych ponoszone przez 

poszczególne wydziały, ustalone zgodnie z zasadami rachunku 
kosztów działalności dydaktycznej w Politechnice Lubelskiej; 

b) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych ponoszone przez 
jednostki międzywydziałowe, ogólnouczelniane i pozostałe oraz 
koszty administracji ustalone zgodnie z zasadami rachunku kosztów 
działalności dydaktycznej w Politechnice Lubelskiej; 

c) koszty ogólne działalności dydaktycznej (koszty zarządzania 
Uczelnią). 

6) Poziom kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z dotacji 
podstawowej jest ustalany zgodnie z zasadami podziału pomiędzy 
jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej środków finansowych 
pochodzących z dotacji podstawowej przeznaczonych na działalność 
dydaktyczną oraz aktualnym planem rzeczowo-finansowym.  

7) Do kosztów pozostałej działalności dydaktycznej są zaliczane: 
a) koszty działalności specjalnej, tj.: prowadzenia studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających, organizacji konferencji, 
działalności kół naukowych, inne; 

b) koszty sprzedaży usług, tj.: koszty wynajmu, koszty sprzedanych 
wydawnictw, inne. 

 
§  2. 

 
Ustala się następujące zasady rozliczania kosztów działalności 

dydaktycznej:  
1) Wynagrodzenia: 

a) rozliczeniu podlegają koszty wynagrodzeń pomniejszone o koszty 
wynagrodzeń stanowiące koszty bezpośrednie działalności specjalnej 
oraz sprzedanych usług; 

b) wynagrodzenia pracowników poszczególnych wydziałów są rozliczane 
w oparciu o wskaźniki podziału kosztów ustalone w oparciu  
o wykonanie planu obsady dydaktycznej za rok akademicki kończący 
się w roku, którego koszty podlegają rozliczeniu;  



c) współczynniki podziału kosztów wynagrodzeń pracowników 
wydziałów ustalane są jako stosunek kosztów wynagrodzeń nauczycieli 
akademickich przypisanych odpowiednio do studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych do kosztów wynagrodzeń nauczycieli akademickich 
ogółem; 

d) w celu dokonania podziału kosztów wynagrodzeń nauczycieli 
akademickich do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, do kosztów 
bezpośrednich procesu dydaktycznego zaliczane jest 60% 
wynagrodzenia brutto nauczycieli akademickich wypłacanego na 
podstawie umów o pracę lub umów z nimi zrównanych oraz 100% 
wynagrodzenia za nadgodziny; 

e) 40% wynagrodzenia brutto, wypłacanego na podstawie umów o pracę 
lub umów z nimi zrównanych stanowi wynagrodzenie za pracę 
organizacyjną na rzecz wydziału, jest zaliczane do kosztów pośrednich 
działalności dydaktycznej i jest przypisane do studiów stacjonarnych.  
W przypadkach uzasadnionych organizacją toku studiów dziekan 
wydziału może podjąć decyzję o obciążeniu częścią tych kosztów 
studiów niestacjonarnych; 

f) w przypadku, gdy liczba wykonanych godzin dydaktycznych na 
studiach stacjonarnych jest wyższa niż pensum pracowników tego 
wydziału, koszty studiów stacjonarnych stanowią 100% wynagrodzeń 
brutto wypłacanych na podstawie umów o pracę lub umów z nimi 
zrównanych. Koszty wynagrodzeń za nadgodziny są rozliczane 
proporcjonalnie do liczby nadgodzin przepracowanych na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych; 

g) w przypadku, gdy liczba wykonanych godzin dydaktycznych na 
studiach stacjonarnych jest niższa niż pensum pracowników tego 
wydziału, do kosztów studiów stacjonarnych jest zaliczana część 
wynagrodzenia brutto wypłacanego na podstawie umów o pracę lub 
umów z nimi zrównanych proporcjonalna do stopnia wykonania 
pensum na studiach stacjonarnych. Pozostała część wynagrodzenia 
brutto wypłacanego na podstawie umów o pracę lub umów z nimi 
zrównanych oraz 100% wynagrodzenia za nadgodziny są zaliczane do 
kosztów studiów niestacjonarnych; 

h) koszty wynagrodzeń pracowników obsługi (dziekanat, sekretariaty, 
pracownicy techniczni i inni) są rozliczane proporcjonalnie do kosztów 
wynagrodzeń nauczycieli akademickich; 

i) narzut kosztów jednostek ogólnouczelnianych stanowiących koszty 
studiów niestacjonarnych jest wstępnie ustalany przez Rektora w planie 
rzeczowo-finansowym w oparciu o przewidywaną rekrutację.  
Narzut kosztów administracji jest korygowany na koniec roku  
w oparciu o wykonanie planu rzeczowo-finansowego na studiach 



niestacjonarnych. Pozostała część kosztów wynagrodzeń jednostek 
ogólnouczelnianych obciąża koszty studiów stacjonarnych.  

 

2) Pozostałe koszty: 
a) koszty funkcjonowania dotyczące działalności specjalnej oraz 

sprzedanych usług są ustalane w oparciu o metodę odjemną, tj. wartość 
narzutu kosztów eksploatacyjnych jest ustalana wynikowo w kwocie 
nadwyżki przychodów nad kosztami bezpośrednimi działalności 
specjalnej i sprzedawanych usług; 

b) koszty ZUS, odpisu na ZFŚS, koszty funkcjonowania oraz koszty 
eksploatacyjne wydziałów i jednostek międzywydziałowych 
pomniejszone o koszty dotyczące działalności specjalnej i sprzedanych 
usług są rozliczane na koszty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
proporcjonalnie do kosztów wynagrodzeń brutto.  
 

3) Koszty zarządzania Uczelnią:  
a) koszty Rektorów i prorektorów oraz pozostałych jednostek 

organizacyjnych (działalność studencka, organizacja i funkcjonowanie 
zespołów studenckich, remonty ogólnouczelniane, koszty świadczeń dla 
emerytów i podobne) są w całości przypisane do studiów stacjonarnych, 
z uwagi na to, że ich poziom nie zależy od skali prowadzonej 
działalności dydaktycznej innej niż studia stacjonarne. 
 

§  3. 
 

Bieżący nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się 
Kwestorowi Politechniki Lubelskiej. 

 
§  4. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2013 r. 
 
 

 
                R e k t o r 

 
 

              Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
 

 
 


