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Zarządzenie Nr 94/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 września 2021 roku 

 

w sprawie opracowania kosztorysów studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz 

zasad ich rozliczania 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Studia podyplomowe są odpłatne i działają na zasadzie samofinansowania, według 

programu ustalonego uchwałą Senatu oraz kosztorysu sporządzonego  

przez Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych. 

2. Kosztorys, o którym mowa w ust. 1 wymaga opinii Prorektora ds. nauczania  

i studentów, kontrasygnaty Kwestora oraz zatwierdzenia przez Rektora. 

 

§ 2. 

1. W ramach przygotowania oferty, rozeznania rynku, rozpoczęcia rekrutacji i realizacji 

studiów podyplomowych sporządza się następujące rodzaje kosztorysów: 

1) kosztorys wstępny – stanowiący podstawę do ustalenia wysokości opłat  

za świadczone usługi edukacyjne i rozpoczęcia rekrutacji, na podstawie projektu 

planu studiów podyplomowych; 

2) kosztorys początkowy – stanowiący podstawę do uruchomienia studiów 

podyplomowych po przeprowadzonej rekrutacji, na podstawie programu studiów 

podyplomowych przyjętego przez Senat; 

3) kosztorys końcowy – w celu ich rozliczenia (kosztorys wynikowy),  

po zakończeniu studiów podyplomowych. 

2. W trakcie realizacji studiów dopuszcza się korektę/zmianę kosztorysu początkowego. 

Zmiany nie mogą dotyczyć wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. Zmiana 

kosztorysu początkowego wymaga opinii Prorektora ds. nauczania i studentów, 

kontrasygnaty Kwestora oraz zatwierdzenia przez Rektora.  

 

 

 



§ 3. 

1. Kosztorys studiów podyplomowych uwzględnia: 

1) koszty bezpośrednie osobowe: 

a) wynagrodzenia bezpośrednie za zajęcia dydaktyczne, egzamin końcowy, 

b) wynagrodzenia za kierowanie studiami podyplomowymi, opiekę merytoryczną 

i prace administracyjne, 

c) łączne narzuty na wynagrodzenia (według obowiązujących wskaźników); 

2) koszty bezpośrednie pozostałe: 

a) koszty obcych usług szkoleniowych, 

b) koszty innych usług obcych, 

c) koszty materiałów biurowych dla studiów podyplomowych, 

d) inne rzeczowe koszty obsługi studiów; 

e) koszty świadectw, certyfikatów lub zaświadczeń, 

f) koszty promocji i rzeczowe koszty rekrutacji, 

g) koszty delegacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, 

h) inne niezdefiniowane; 

3) koszty pośrednie: 

a) koszty wykorzystania sal – według kosztorysu wstępnego i/lub początkowego, 

b) rezerwę w wysokości 1% kosztów bezpośrednich, 

c) narzut dla CSP w wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów bezpośrednich. 

d) narzut dla uczelni w wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów 

bezpośrednich. Narzut nie dotyczy studiów podyplomowych dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

§ 4. 

1. W kosztorysie wstępnym i początkowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 

Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych uwzględnia zróżnicowanie wysokości 

opłat wnoszonych przez uczestników, wynikające z odrębnych regulacji prawnych. 

2. W uzasadnionych przypadkach o istotnym znaczeniu dla uczelni, gdzie kosztorys 

początkowy studiów podyplomowych wykazuje ujemny wynik finansowy dopuszcza 

się ich uruchomienie, jeżeli wynik finansowy pozostałych realizowanych studiów 

podyplomowych pokryje stratę. Zgoda na uruchomienie takich studiów wymaga 

pozytywnej opinii Prorektora ds. nauczania i studentów, kontrasygnaty Kwestora oraz 

zatwierdzenia przez Rektora. 



3. Kosztorys wynikowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 sporządzany jest w terminie  

do 3 miesięcy po zakończeniu edycji studiów podyplomowych. 

4. Kosztorys wynikowy po zatwierdzeniu przechowywany jest w Centrum Studiów 

Podyplomowych, a jego kopia przekazywana jest do kwestury. 

 

§ 5. 

1. Szkolenia i kursy są odpłatne i działają na zasadzie samofinansowania.  

2. Kosztorys szkoleń i kursów sporządza się według zasad określonych w § 2- 4. 

3. Pracownicy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku mogą uczestniczyć  

w szkoleniach i kursach bezpłatnie (pod warunkiem, że dana forma kształcenia 

samofinansuje się, a jej zakres merytoryczny jest zgodny z zakresem wykonywanych 

obowiązków). Jeżeli kurs/szkolenie odbywa się w czasie pracy wymagana jest zgoda 

bezpośredniego przełożonego.  

 

§ 6. 

1. Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum 

Studiów Podyplomowych. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kwestorowi. 

 

§ 7. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  

od 1 października 2021 r. 

2. Traci moc zarządzenie Nr 24/13 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku (dawniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku)  

z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zasad opracowania kosztorysów studiów 

podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego oraz ich rozliczania,  

przy czym do studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, które rozpoczęły się przed                   

1 października 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 


