
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Senatu Akademickiego PP …………….  

   R E G U L A M I N  

korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej   

   

PREAMBUŁA  

Regulamin określa zasady korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej, z wyłączeniem infrastruk-

tury badawczej współfinansowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

 § 1 DEFINICJE POJĘĆ   

1. Infrastruktura badawcza – obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane do prowadzenia 

badań naukowych. Definicja ta obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy 

takie jak zbiory, archiwa i uporządkowane informacje naukowe; infrastrukturę opartą na technologiach informa-

cyjno-komunikacyjnych taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub 

wszelkie inne środki o wyjątkowym charakterze niezbędne do prowadzenia badaniach naukowych. 

2. Udostępniający – Politechnika Poznańska, zwana dalej również Uczelnią. 

3. Korzystający/Podmiot uprawniony – podmiot lub jednostka organizacyjna, której Udostępniający udostępnił infra-

strukturę badawczą do korzystania. 

4. Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Politechniki Poznańskiej w rozumieniu Statutu Uczelni. 

5. Pracownik – osoba zatrudniona przez Udostępniającego, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku zatrud-

nienia. 

6. Student – osoba kształcąca się na studiach prowadzonych przez Udostępniającego.  

7. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, osoba kształcąca się w Szkole Doktorskiej Udostępniającego,  

a także osoba realizująca całość lub część przewodu doktorskiego u Udostępniającego. 

8. Podmiot zewnętrzny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niewchodząca w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Udostępniającego. Podmiotem zewnętrznym jest 

również: pracownik korzystający z infrastruktury badawczej poza zakresem obowiązków wynikających ze sto-

sunku pracy z Uczelnią, doktorant i student korzystający z infrastruktury badawczej Uczelni przy prowadzeniu 

działalności naukowej w ramach procesu kształcenia bądź realizacji pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej 

dla innej jednostki niż Uczelnia, słuchacz studiów podyplomowych, osoba odbywająca staże lub praktyki w Uczelni. 

9. Działalność naukowa – obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną, zgodnie z de-

finicją wynikającą z treści art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.). 

§ 2 PRZEPISY OGÓLNE  

1. Obowiązkiem Uczelni i jej pracowników jest efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej w ramach prowa-

dzonej działalności naukowej, także poprzez jej udostępnianie innym jednostkom organizacyjnym Uczelni i pod-

miotom zewnętrznym.   

2. Poszczególne elementy infrastruktury badawczej są przypisane do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni, 

zgodnie z zasadami Regulaminu odpowiedzialności za mienie powierzone Politechniki Poznańskiej.  

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej, sprawuje nadzór nad wykorzystaniem infra-

struktury badawczej, ponadto podejmuje decyzje o jej udostępnieniu lub odmowie udostępnienia. Kierownik jed-

nostki organizacyjnej może upoważnić innego pracownika jednostki do monitorowania zasad korzystania z infra-

struktury badawczej (w szczególności w celu jej prawidłowej obsługi, eksploatacji, prowadzenia dokumentacji itp.).   

4. Infrastruktura badawcza wraz z dokumentacją jej dotyczącą powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwia-

jący dostęp do niej osobom nieupoważnionym.  

5. Odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych w ust. 2-4 powyżej ponosi kierownik jednostki organiza-

cyjnej Uczelni. 

6. Wykorzystanie infrastruktury badawczej wytworzonej lub nabytej w związku z realizacją projektu w trakcie realiza-
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cji projektu, po zakończeniu jego realizacji oraz w okresie trwałości, powinno następować z uwzględnieniem re-

gulacji wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi  

w tym zakresie. 

§ 3   ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

1. Infrastruktura badawcza jest wykorzystywana przede wszystkim w celu realizacji działalności naukowej prowa-

dzonej  

w jednostce organizacyjnej Uczelni, do której została przypisana jako środek trwały, jak również w celu realizacji 

procesu kształcenia prowadzonego przez tę jednostkę. 

2. Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana również w innym celu, w szczególności w związku z realizacją 

usług badawczych dla Uczelni lub dla podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie koliduje to z działalnością określoną  

w ust. 1 powyżej.  

3. Umowy dotyczące zasad korzystania z infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne zawiera rektor lub 

upoważniona przez niego osoba. Umowy powinny być zawierane w formie pisemnej.   

4. W przypadku, gdy infrastruktura badawcza ma być wykorzystywana poza miejscem, do którego jest organizacyj-

nie przypisana, jej przekazanie Korzystającemu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpi-

sanego przez obie strony. 

5. Infrastruktura badawcza powinna być wykorzystywana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób 

zgodny z instrukcją obsługi. 

6. Zabrania się wykorzystywania infrastruktury badawczej: 

1) bez odpowiedniego przeszkolenia, o ile jest ono wymagane; 

2) do realizacji celów niezgodnych z celami projektu, z którego infrastruktura została dofinansowana. 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW INFRASTRUKTURY 

1. Podmiot uprawniony może korzystać z infrastruktury badawczej znajdującej się w jednostce organizacyjnej tylko  

w związku z działalnością naukową, realizacją procesu kształcenia lub w związku ze świadczeniem usług badaw-

czych przez Uczelnię.  

2. Podmioty zewnętrzne mogą̨ korzystać z infrastruktury badawczej wyłącznie do realizacji zadań określonych  

w zawartej przez Uczelnię umowie.  

3. Uczelnia gwarantuje dostęp do infrastruktury badawczej następującym grupom osób, z uwzględnieniem poniższej 

kolejności :  

a) pracownikom, zatrudnionym w ramach jednostki organizacyjnej, do której przypisana jest infrastruktura, bę-

dącej dysponentem infrastruktury badawczej; 

b) doktorantom lub studentom korzystającym z oferty dydaktycznej tej jednostki organizacyjnej, w ramach reali-

zowanych obowiązków lub programu studiów; 

c) pracownikom zatrudnionym w ramach innej jednostki organizacyjnej niż̇ jednostka będąca dysponentem in-

frastruktury badawczej, doktorantom lub studentom korzystającym z oferty dydaktycznej takiej jednostki or-

ganizacyjnej, jeśli potrzeba dostępu do infrastruktury wynika z charakteru realizowanych obowiązków lub pro-

gramu studiów; 

d) podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnych umów. 

4. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do: 

1) należytego zabezpieczenia udostępnionej do korzystania infrastruktury badawczej przed jej uszkodzeniem 

lub utratą; 

2) zagwarantowania, że wszystkie osoby dopuszczone do pracy z udostępnioną infrastrukturą badawczą będą 

posiadały odpowiednie kwalifikacje; 

3) informowania Udostępniającego o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pracy z udo-

stępnioną do korzystania infrastrukturą; 

4) zachowania należytej ostrożności podczas eksploatacji udostępnionej infrastruktury, w tym do przestrzega-

nia zasad BHP i PPOŻ; 

5) stosowania się do wszelkich zaleceń Udostępniającego co do zasad prawidłowej eksploatacji udostępnionej 

infrastruktury badawczej; 
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6) zwrotu infrastruktury po upływie okresu udostępnienia w stanie niepogorszonym. 

5. Udostępniający zobowiązany jest do wydania Korzystającemu infrastruktury badawczej w stanie kompletnym  

i umożliwiającym korzystanie z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym łącznie z wszelką niezbędną 

dokumentacją (instrukcjami użytkowania) i niezbędnym osprzętem  dodatkowym. 

§ 5 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

1. Podmioty uprawnione oraz jednostki organizacyjne znajdujące się w strukturze wydziału nie ponoszą opłat za 

korzystanie z infrastruktury badawczej.   

2. Udostępnianie infrastruktury badawczej innym jednostkom organizacyjnym może mieć charakter odpłatny. 

3. Przychód z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej stanowi przychód jednostki do której jest ona przypisana. 

4. Wysokość opłaty za udostępnianie infrastruktury badawczej powinna być określona z uwzględnieniem w szcze-

gólności: wartości infrastruktury, okresu amortyzacji oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych i elementów infra-

struktury wymagających okresowej wymiany, jak również kosztów osobowych oraz kosztów pośrednich, podatku 

VAT i zysku.  

5. W przypadku świadczenia usług badawczych, w kalkulacji opłat powinny być uwzględnione dodatkowo (niezależ-

nie od wartości opisanych w ust. 4 powyżej) koszty innych usług koniecznych do realizacji umowy. 

6. Pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury odbywa z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu i obowiązują-

cych w Uczelni przepisów w zakresie gospodarki finansowej. 

§ 6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Udostępniający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez infrastrukturę 

badawczą lub w związku z jej eksploatacją przez Korzystającego będącego podmiotem zewnętrznym. 

2. Korzystający będący podmiotem zewnętrznym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w udostępnionej infrastrukturze badawczej, wynikłe z jego działania lub zaniechania, w tym w szczególności  

z użytkowania jej w sposób niezgodny z Regulaminem, instrukcją użytkowania oraz zaleceniami Udostępniają-

cego, niezależnie od możliwości przypisania Korzystającemu winy. 

3. Korzystający będący pracownikiem, studentem lub doktorantem ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe w udostępnionej infrastrukturze badawczej, wynikłe z jego działania lub zaniechania noszącego 

znamiona rażącego zaniedbania, w tym w szczególności z użytkowania jej w sposób oczywiście niezgodny z Re-

gulaminem, instrukcją użytkowania oraz zaleceniami Udostępniającego. 

4. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pozostawione przez Korzystającego materiały, pliki lub 

inne dokumenty niezależnie od ich formy, a w szczególności nie odpowiada za ich ujawnienie lub publikację przez 

osoby nieuprawnione. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat Politechniki Poznańskiej.  

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich czynności dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej nastę-

pujących po dniu jego wejścia w życie.  



Załącznik nr 1  
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Politechniki Poznańskiej 
 

 

Podział subwencji z budżetu MENiNSW 
 

1. Podział subwencji 

Subwencja z budżetu państwa – SBP – przeznaczona na koszty bieżącej działalności dydaktycznej na 
studiach stacjonarnych i działalność badawczą, w tym inwestycyjną, jest dzielona: 
1) na działalność dydaktyczną i badawczą wydziałów (SWD), 
2) na budżet centralny (SBC). 

 
2. Zasady podziału subwencji MNiSW  
  
2.1 . Kolejność podziału  

Subwencja z budżetu państwa jest dzielona w następującej kolejności: 
a) określana jest wielkość środków na budżet centralny (SBC); subwencja z budżetu państwa (SBP) jest 

pomniejszana o SBC,  
b) pozostała część subwencji SWD = SBP – SBC jest dzielona pomiędzy wydziały, według zasad opisanych 

w p. 2.2, 
c) subwencja SWD[i] przydzielona wydziałom jest umniejszana: 

 o koszty działalności na rzecz studiów stacjonarnych Centrum Języków i Komunikacji,  Centrum 
Sportu, Biblioteki (p. 2.3.a-c),  

 o koszty rozliczeń zajęć dydaktycznych prowadzonych na jego rzecz przez inne wydziały (p. 2.4), 
 subwencja SWD[i] przydzielona wydziałom jest zwiększana:  

 o koszty rozliczeń zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jego jednostki dla innych wydziałów 
(p. 2.4). 

Operacja przekazywania wydziałom środków finansowych na pokrycie części kosztów ich działalności 
dydaktycznej odbywa się na podstawie wykazów godzin zajęć dydaktycznych oraz programów studiów 
przekazanych do Działu Analiz i Prognoz po uprzednim uzgodnieniu tych wykazów przez zainteresowa-
nych dziekanów. Monitoring i kontrola programów studiów podlega prorektorowi ds. studenckich i kształ-
cenia i senatowi uczelni. 
Po zakończeniu semestru letniego, w przypadku rozbieżności między godzinami planowanymi i zrealizo-
wanymi, wydział ma prawo wystąpić o korektę wysokości przekazanych środków w terminie do końca 
września. 
 

Celem nadrzędnym zrównoważonej gospodarki finansowej Politechniki Poznańskiej jest prowadzenie 
edukacji, jak i badań naukowych na najwyższym poziomie.  
Stąd, przedmioty podstawowe i ogólne prowadzą jednostki, w tym dydaktyczne, powołane do tego  
w Uczelni. Usługi dydaktyczne mogą być zlecane jednostkom i osobom spoza Uczelni wyłącznie za zgodą 
rektora, gdy brak jest możliwości ich realizacji przez jednostki Uczelni. W przypadku zlecania prac eme-
rytom i rencistom uprzednio zatrudnionym w danej jednostce, wymagana jest zgoda dziekana. 
 
2.2.  Przydział subwencji dla wydziałów 

2.2.1. Schemat przydziału subwencji dla wydziałów: 

Udział w subwencji dla wydziału i-tego. SWD_b [i]/SWD_b jest wyznaczany z zależności: 

             SWD_b [i]/SWD_b = C·SWD_p[i] /SWD_p+(1–C)·(Ws·Si + Wk·Ki + Wb·Bi + Wu·Ui +Wn·Ni)             (1)  

gdzie: 
 SWD_b[i] – subwencja pierwotna dla wydziału [i] w roku bieżącym [zł]; 
 SWD_p[i] – subwencja pierwotna dla wydziału [i] w roku poprzednim [zł]; 
 SWD_p  – dzielona między wydziały subwencja pierwotna dla Uczelni w roku poprzednim [zł]; 
 SWD_b   – dzielona między wydziały subwencja pierwotna dla Uczelni w roku bieżącym [zł]; 
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 C – oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego;  
 Ws – oznacza wagę składnika studenckiego;  
 Si 

Wk 
Ki 
Wb 
Bi 
Wu 
Ui 

Wn 
Ni 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

oznacza składnik studencki i-tego. wydziału; 
oznacza wagę składnika kadrowego;  
oznacza składnik kadrowy dla i-tego. wydziału; 
oznacza wagę składnika badawczego;  
oznacza składnik badawczy i-tego. wydziału; 
oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia;  
oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tego. wydziału; 
oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego; 
oznacza składnik badawczo-rozwojowy. 

 
W roku finansowym 2021 w Uczelni będą obowiązywać następujące wartości wag: 
 ) 0,40 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, 
 ) 0,35 – dla wagi składnika studenckiego Ws, 
 ) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
 ) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu, 
 ) 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb, 
 ) 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn, 
 ) 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 

rokiem 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M.  
 
W roku finansowym 2022 w Uczelni będą obowiązywać następujące wartości wag: 
a) 0,35 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, 
b) 0,35 – dla wagi składnika studenckiego Ws, 
c) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu, 
e) 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb, 
f) 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn, 
f) 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 

rokiem 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M.  
 
W roku finansowym 2023 w Uczelni będą obowiązywać następujące wartości wag: 
a) 0,30 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, 
b) 0,35 – dla wagi składnika studenckiego Ws, 
c) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu, 
e) 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb, 
f) 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn, 
g) 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 

rokiem 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M.  

2.2.2. Schemat obliczania udziałów K, S, B, U 
 

Część I – uwzględnienie składnika kadrowego na wydziałach 
 

Udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich jest obliczany z zależności: 

                     Ki = 
NA

iNA ][
                                           (2) 

przy czym:  
        

𝑁𝐴[𝑖] = 2,5𝐿𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 + 2𝐿𝑝𝑢𝑖  +  1,5𝐿𝑎𝑖  + 𝐿𝑝𝑛𝑖  + 3𝐿𝑍𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖          (3) 
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𝑁𝐴 = ∑ 𝑁𝐴[𝑖]𝑛
𝑖=1                         (4) 

gdzie:    
 NA[i] – przeliczeniowa liczba nauczycieli akademickich na i-tym. wydziale,  
 NA – przeliczeniowa liczba nauczycieli akademickich w Uczelni, 
 Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na i-tym. wy-

dziale w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora  
(w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), 

 Lpui 
 

– oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na i-tym. wy-
dziale w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora 
uczelni (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), 

 Lai 
 

– oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na i-tym. wy-
dziale w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku adiunkta  
(w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), 

 Lpni 
 

– oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
i-tym. wydziale w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na 
pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), 

 LZprofi – oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profe-
sora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicz-
nej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora insty-
tutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które 
w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydak-
tycznych, w Uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z Uczelnią w stosunku pracy), 

 n – liczba wydziałów. 
 

Część II – uwzględnienie składnika studenckiego na wydziałach 
 
UWAGA! W latach 2021-2022  przyjmuje się następującą wartość składnika studenckiego: 

 
Udział przeliczeniowej estymowanej liczby studentów oblicza się dla i-tegoi. wydziału z zależności: 

            S [i] = St[i] / St                            (5) 

przy czym: 

   i

y

d

iiddid

y

d

dik

ix

k

k dLscLdkdstypLdkdLsksiSt  


)5,15,1_6(][
1

,,

1

,

][

1

  (6) 

𝑆𝑡 =  ∑ 𝑆𝑡[𝑖]𝑛
𝑖=1                      (7) 

𝑆𝑖 =
𝐸𝐿𝑆𝑖

∑ 𝐸𝐿𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

 

          (5) 

gdzie:    
 St[i]EL

Si 

– przeliczeniowaestymowana liczba studentów na i-tym. wydziale, 

 St – przeliczeniowa liczba studentów w Uczelni, 
 n – liczba wydziałów, 
 i – numeri-ty wydziału, 
 k – k-ty kierunek na wydziale, 
 ksk 

 
x [i] 
Lsk,i 

– 
 
– 
– 

współczynnik kosztochłonności kierunków studiów ustalony na podstawie rozporzą-
dzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 
oznacza liczbę kierunków na i-tym wydziale, 
oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi oby-
watelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, odbywającymi pełny cykl kształcenia 
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(z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym 
kierunku studiów na i-tym wydziale, 

 kdd 

 
– 
 

oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich, pro-
wadzonych na i-tym wydziale, ustalony na podstawie rozporządzenia ministra właści-
wego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,, 

 y – oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich, 
 Ldd,i – oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich na i-tym wydziale 

łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy  
(z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy na i-tym wydziale w charak-
terze nauczyciela akademickiego), niepobierających stypendiów doktoranckich albo po-
bierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, 
o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, 

 Ld_stypd,i – oznacza liczę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich na i-tym wy-
dziale łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 
ustawy (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy na i-tym wy-
dziale w charakterze nauczyciela akademickiego), pobierających stypendia doktoranc-
kie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ldd,i) 

 Lsci – oznacza liczbę uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia, 

 di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru: 

𝑑𝑖 = {
1,0 𝑚 ≤ 𝑀

(
𝑀

𝑚
)

2

𝑚 > 𝑀
                                                                                            (8) 

   gdzie: 
   M – oznacza referencyjną liczbę studentów i doktorantów przypadających na nau-

czyciela akademickiego, 
   m – oznacza liczbę studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akade-

mickiego w i-tym wydziale, obliczaną według wzoru: 

𝑚 =
𝑆𝑠𝑖+𝑆𝑛𝑖+𝐷𝑠𝑖+𝐷𝑛𝑖

𝑁𝑎𝑖
                                                                                    (9) 

gdzie: 
     Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami nie-

będącymi obywatelami polskimi, odbywających na i-tym wydziale pełny 
cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez eg-
zaminu dyplomowego), 

     Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych łącznie z osobami 
niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających na i-tym wydziale 
pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów 
bez egzaminu dyplomowego), 

     Dsi – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, łącz-
nie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających na i-
tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnionych 
w ranach stosunku pracy na i-tym wydziale w charakterze nauczyciela 
akademickiego), 

     Dni – oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, 
łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających na 
i-tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnio-
nych w ramach stosunku pracy na i-tym wydziale w charakterze nau-
czyciela akademickiego, 

     Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych  
w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeli-
czeniu na pełne etaty) na i-tym wydziale. 
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przy czym: 
 
  

𝐸𝐿𝑆𝑖 =  ∑ 𝑘𝑠𝑘 ∗ 𝑃𝐿𝑆𝑘𝑖

𝑙

𝑘=1

 

Wskaźnika di nie stosuje się do wyliczenia przeliczeniowej liczby studentów na i-tym wydziale (St[i]), 
gdy wskaźnik dostępności dydaktycznej dla całej Uczelni jest ≤ 13,5. 
 
Od roku 2023 udział przeliczeniowej liczby studentów oblicza się dla i-tego wydziału z zależności: 
            S [i] = St[i] / St                                
                   (6)(5) 

przy czymgdzie: 

                                               iii,k

]i[x

1=k

k d×)Lbk+Ls×ks(=]i[St ∑                             (6) 

             𝑆𝑡 =  ∑ 𝑆𝑡[𝑖]𝑛
𝑖=1                                                (7) 

gdzie:    
 St[i] – przeliczeniowa liczba studentów na i-tym wydziale, 
 St – przeliczeniowa liczba studentów w Uczelni, 
 n – liczba wydziałów, 
 il – i-tyliczba kierunków studiów w wydziałuczelni, 
 k – k-ty. kierunek na wydzialeuczelni, 
 ksk 

 
 
x [i] 
 
Lsk,i 

– 
 
 
– 
 
– 
 

współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na  k-
tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonym na danym wydziale, ustalony zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawyk. kierunku studiów zgodnie z zarzą-
dzeniem rektora, 
oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie 
i profilu na i-tym wydziale, 
oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu na 
danym wydziale z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedzającego rok przyznania subwencji, 

 Lbkd,i

PLSki 

– 
 

oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunków studiów na 
i-tym wydziale, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedzającego rok przyznania subwencjiprzeliczeniowa liczba studentów na k. kierunku re-
alizowanych przez i. wydział, 

 di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru: 

𝑑𝑖 = {
1,0 𝑆𝑆𝑅𝑖 ≤ 𝑀

(
𝑀

𝑆𝑆𝑅
)

2

𝑆𝑆𝑅𝑖 > 𝑀
                                                                                             (8) 

   gdzie: 
   M – oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akade-

mickiego, o której mowa odpowiednio w ust.1 pkt 2, 
   SSR – oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego na i-tym 

wydziale obliczaną według wzoru: 

𝑆𝑆𝑅𝑖 =
𝑆𝑠𝑖+𝑆𝑛𝑖

𝑁𝑎𝑖
                                                                                                 (9) 

gdzie: 
    Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na  i-tym wydziale według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie subwencji, 
    Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych na i-tym wydziale we-

dług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie subwencji, 
    Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na i-
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tym wydziale w roku poprzedzającym przyznanie subwencji (w przelicze-
niu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku). 

przy czym: 
 

𝑃𝐿𝑆𝑘𝑖 = ∑ 𝐿𝑆𝑘𝑟 ∗ 𝐺𝑃𝑘𝑟𝑖 ∗ 𝑊𝐿𝑟

5

𝑟=1

 

(7) 
Zestawienie kierunków studiów PP i wskaźników kosztochłonności 

Lp. Nazwa kierunku 
Wskaźnik koszto-

chłonności 

1 Architektura 2,0 

2 Architektura wnętrz – I stopień 2,5 

3 Architektura wnętrz – II stopień 2,0 

4 Automatyka i robotyka 2,5 

5 Bioinformatyka 2,5 

6 Budownictwo 2,5 

7 Budownictwo zrównoważone 2,5 

8 Edukacja techniczno-informatyczna 2,5 

9 Elektromobilność* 2,5 

10 Elektronika i telekomunikacja 2,5 

11 Elektrotechnika 2,5 

12 Energetyka 2,5 

13 Energetyka przemysłowa i odnawialna 2,5 

14 Fizyka techniczna 2,5 

15 Informatyka 2,5 

16 Inżynieria bezpieczeństwa 1,8 

17 Inżynieria biomedyczna 2,5 

18 Inżynieria chemiczna i procesowa 2,5 

19 Inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle Engineering* 2,5 

20 Inżynieria farmaceutyczna 2,5 

21 Inżynieria lotnicza 2,5 

22 Inżynieria materiałowa 2,5 

23 Inżynieria środowiska 2,5 

24 Inżynieria zarządzania 1,8 

25 Konstrukcja i eksploatacja środków transportu 2,5 

26 Logistyka 2,5 

27 Lotnictwo i kosmonautyka 2,5 

28 Matematyka w technice 2,0 

29 Mechanika i budowa maszyn 2,5 

30 Mechanika i budowa pojazdów* 2,5 

31 Mechatronika 2,5 

32 Sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence 2,5 

33 Technologia chemiczna 2,5 

34 Technologia obiegu zamkniętego 2,5 

35 Technologie ochrony środowiska  2,5 

36 Teleinformatyka 2,5 

37 Transport 2,5 

38 Zarządzanie i inżynieria produkcji 2,5 

gdzie: 
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 LSkr – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k. kierunku r. roku studiów, z wyłącze-
niem cudzoziemców. Liczba studentów jest przyjmowana wg sprawozdania na dzień 31 grud-
nia roku poprzedzającego rozpatrywany rok przyznania subwencji, 

 WLr – Współczynnik roku według przyjętych poniżej wartości, 
   R WL  

1 Wl(1)=(L1+L2)/2L1 

2 Wl(2)=L2/L2=1 

3 Wl(3)=L2/L3 

4 Wl(4)=L2/L4 

5 Wl(5)=L2/L5 

gdzie: 
L1, L2, L3 , L4 - liczba studentów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego 
roku studiów stacjonarnych na uczelni,  
L5  - liczba studentów 2 i 3  semestru studiów stacjonarnych II stopnia na uczelni, 
 

 GPkri – udział w godzinach z programu studiów k. kierunku r. roku realizowanych przez i. wydział w danym 
roku akademickim, 

przy czym: 

𝐺𝑃𝑘𝑟𝑖 =  
𝐿𝐺𝑃𝑘𝑟𝑖

∑ 𝐿𝐺𝑃𝑘𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1

 

                        (8) 
gdzie:    
 LGPi – oznacza liczbę godzin w programie studiów k. kierunku r. roku realizowanych przez i. wydział 

w danym roku akademickim, 
 n – liczba wydziałów, 

Przyjmuje się następujące liczebności grup studenckich: 

 audytoryjnej, seminaryjnej, ćwiczeniowych – 30 osób, 

 ćwiczeniowej CS i lektoratu w CJK – 20 osób, 

 projektowej – nie mniej niż 20 osób, 

 laboratoryjnej i rehabilitacyjnej CS – 15 osób. 

*) kierunki planowane. 

Liczba studentów jest przyjmowana wg sprawozdania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rozpatry-
wany rok przyznania subwencji.  
 
Część III – uwzględnienie składnika badawczego na wydziałach 

 
Udział składnika badawczego jest obliczany z zależności: 

                                                          𝐵𝑖 =
∑ 𝑘𝑑𝑛𝑗

𝑦
𝑗=1 ∙𝑁𝑖,𝑗∙𝐾𝑗

∑ (∑ 𝑘𝑑𝑛𝑗∙𝑁𝑖,𝑗∙𝐾𝑗
𝑦
𝑗=1

)𝑛
𝑖=1

                                                       (109) 

gdzie: 

 y – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ty. wydział prowadzi 
działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C, 

 kdnj 

 
– 
 
 

oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej. dys-
cyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 
367 ust. 2 ustawy, 

 Ni,j – oznacza liczbę osób prowadzących działalność w j-tej. dyscyplinie naukowej lub arty-
stycznej (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności nauko-
wej w poszczególnych dyscyplinach), w której i-ty. wydział posiada kategorię naukową 
wyższą niż C, którzy złożyli w uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 
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ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania sub-
wencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),  

 Kj 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

oznacza wartość przypisaną j-tej. dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w wynoszącą: 
1,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię 

naukową A+, 
1,25 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię 

naukową A, 
1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię 

naukową B+, 
0,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię 

naukową B, 
oznacza liczbę wydziałów. 

W 2021 2022 roku współczynnik Kj w uczelni przyjmuje się następujące wartości: 
 1,25 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię naukową A, 
 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których Uczelnia posiada kategorię naukową B. 

    
Dla dyscyplin, które powstały z połączenia wydziałów wartość wylicza się według następującego wzoru: 

             𝐾𝑗 =
1,25𝑁𝑎𝑖+𝑁𝑏𝑖

𝑁𝑎𝑖+𝑁𝑏𝑖
                                      (110) 

gdzie: 

 Kj – oznacza współczynnik kategorii naukowej w której wydział prowadzi działalność naukową, 
 Nai – 

 
 

oznacza liczbę pracowników na i-tym. wydziale, którzy otrzymali kategorię naukową A w wy-
niku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej (w przeliczeniu na pełne 
etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 
343 ust.7 ustawy, w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,  

 Nbi – oznacza liczbę pracowników na i-tym. wydziale, którzy otrzymali kategorię naukową B w wy-
niku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej (w przeliczeniu na pełne 
etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 
343 ust.7 ustawy, w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.  

 
Część IV – uwzględnienie składnika umiędzynarodowienia na wydziałach 

 
Udział składnika umiędzynarodowienia jest obliczany z zależności: 

 

                                               𝑈𝑖 =
𝐿𝑠𝑢𝑖+2𝐿𝑠𝑝𝑖+4𝐿𝑠𝑝𝑐𝑖+7𝐿𝑠𝑛𝑖+6𝐿𝑑𝑝𝑐𝑖

∑ (𝐿𝑠𝑢𝑖+2𝐿𝑠𝑝𝑖+4𝐿𝑝𝑐𝑖+7𝐿𝑠𝑛𝑖+6𝐿𝑑𝑝𝑐𝑖)𝑁
𝑖=1

                                 (1211) 

gdzie: 

 Lsui – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów (z i.-tego wydziału), którzy w po-
przednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademic-
kiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, 

 Lspi 

 

– 
 
 

oznacza liczbę studentów i  liczbę doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w po-
przednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademic-
kiej  kształcenie na i-tym. wydziale trwające co najmniej trzy miesiące, 

 Lpci – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich niebędących obywate-
lami polskimi, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali na i-tym. wydziale 
pełny cykl kształcenia, 

 Lspci 

 

– oznacza liczbę studentów na i-tym. wydziale będących cudzoziemcami, z wyłączeniem 
osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok przyznania subwencji, 

 Lsni 

 

 

 

– 
 
 
 

oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów i-tego. wydziału w szkołach dok-
torskich będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Naro-
dową Agencję wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok przyznania subwencji, 
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Ldpci 
 
 
n 

– 
 
 
– 

oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich na i-ty.m wydziale będących cu-
dzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, 
oznacza liczbę wydziałów. 

 
Część V – uwzględnienie składnika badawczo-rozwojowego na wydziałach 

Udział składnika badawczo-rozwojowego jest obliczany z zależności: 

                                                                          𝑁𝑖 =
𝑁𝑏𝑟𝑖

∑ 𝑁𝑏𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                (1312) 

gdzie: 

 Nbri – oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-ty. wydział na działal-
ność badawczo-rozwojową wykazanych w PNT-01/s – Sprawozdaniu o działalności ba-
dawczej i rozwojowej (B+R) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, 

 n – oznacza liczbę wydziałów. 
 

Ostateczny podział subwencji na wydziały zatwierdza rektor. 

 
2.3. Pomniejszenia subwencji dydaktycznej przekazanej na wydziały  

 

a)  z tytułu działalności Centrum Języków i Komunikacji na rzecz wydziału  

Pomniejszenie subwencji dla wydziału określa się wg wzoru: 

           PDCJK[i]= PLGCJKstacj[i] ∙KGCJK                           
(1413) 

gdzie:    
 PDCJK[i]    – pomniejszenie subwencji dla wydziału [i] z tytułu działalności CJK, 
 PLGCJKstacj[i] – planowana przez wydział [i] liczba jednostek 45 minutowych prowadzonych dla 

niego przez CJK na studiach stacjonarnych, 
 KGCJK – koszt godziny dydaktycznej prowadzonej przez CJK, obliczany z zależności: 

 𝐾𝐺𝐶𝐽𝐾 =
𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝐶𝐽𝐾

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑑𝑦𝑑𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐ℎ
                    

(1514) 

* Koszty CJK w zakresie działalności dydaktycznej na studiach stacjonarnych. Przy obliczaniu kosztów CJK 
należy uwzględnić konieczną liczbę etatów dla realizacji zleconych godzin przy zasadzie roczny wymiar 
zajęć . 

** Zlecanych przez wydziały jednostek 45-minutowych na studiach stacjonarnych. 

 
b) z tytułu działalności Centrum Sportu na rzecz wydziału 

Pomniejszenie subwencji dla wydziału określa się wg wzoru: 

                             PDCS[i]= PLGCSstacj [i]∙ KGCS                                         
(1615) 

gdzie:    
 PDCS[i]    – pomniejszenie subwencji dla wydziału [i] z tytułu działalności CS, 
 PLGCSstacj [i] – planowana liczba jednostek 45 minutowych prowadzonych przez CS dla wy-

działu [i], 
 KGCS – koszt godziny dydaktycznej prowadzonej przez CS, obliczany z zależności: 

             
**

*

ychdydaktyczngodzin chprowadzonyliczba calkowita

CSkoszty 
K CSG

                          

(1716) 
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*  Koszty CS w zakresie działalności dydaktycznej na studiach stacjonarnych. Przy obliczaniu kosztów CS na-
leży uwzględnić konieczną liczbę etatów dla realizacji zleconych godzin przy zasadzie roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych. 

** Zlecanych przez wydziały jednostek 45-minutowych na studiach stacjonarnych. 
 
c) z tytułu działalności Biblioteki  

Pomniejszenie subwencji dydaktycznej dla wydziału z tytułu działalności Biblioteki na rzecz studiów sta-
cjonarnych z wyłączeniem kosztów zakupu baz i wydawnictw określa się w następujący sposób: 

              
ST

STD
BST

GDU

[i]GDKB
)1([i]PD


 NSTW                                                 (1817) 

gdzie:    
 PDBST[i]    

 
WNST 

– 
 
– 

pomniejszenie subwencji dla wydziału [i] z tytułu działalności Biblioteki na rzecz stu-
diów stacjonarnych, 
wskaźnik udziału przychodów studiów niestacjonarnych w roku poprzedzającym rok 
finansowy do sumy subwencji dydaktycznej MNiSW i przychodów studiów niesta-
cjonarnych w roku poprzedzającym rok finansowy, 

 KBD – koszty Biblioteki z wyłączeniem kosztów zakupu baz i wydawnictw, 
 GDST[i]   – liczba godzin dydaktycznych prowadzonych na studiach stacjonarnych na i-tym. wy-

dziale, 
 GDUST – całkowita liczba godzin dydaktycznych prowadzonych na studiach stacjonarnych na 

Uczelni. 
 

2.5. Pomniejszenie / powiększenie subwencji dla wydziału o koszty godzin zlecanych / zleconych 

Pomniejszanie lub powiększanie przychodów z subwencji jest proporcjonalne do liczby godzin zlecanych 
/ zleconych jednostce. 
Koszt godziny ustala rektor, przy czym na studiach stacjonarnych koszt godziny nie może być wyższy od 
wielkości: 
                                Kg_ST = ((SWD_b – DCJiK – DCS – DBST –SBC) · (Ws)· (1 – C))/LST_b                           (19) 
 

gdzie:    
 SWD_b   

DCJiK 
– 
– 

dzielona między wydziały subwencja pierwotna dla Uczelni w roku bieżącym [zł]; 
koszty działalności CJK na rzecz studiów stacjonarnych, 

 DCS – koszty działalności CS na rzecz studiów stacjonarnych, 
 DBST – koszty działalności Biblioteki PP na rzecz studiów stacjonarnych, 
 SBC – Subwencja budżet centralny, 
 Ws 

C 
LST_b 

– 
– 
– 

oznacza wagę składnika studenckiego, 
oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego, 
liczba godzin dydaktycznych realizowanych na wydziałach w bieżącym roku akade-
mickim z wyłączeniem godzin prowadzonych przez CJK, CS i Bibliotekę. 

   Przyjmuje się następujące liczebności grup studenckich: 

 audytoryjnej, seminaryjnej, ćwiczeniowych – 30 osób, 

 ćwiczeniowej CS i lektoratu w CJK – 20 osób, 

 projektowej – nie mniej niż 20 osób, 

 laboratoryjnej i rehabilitacyjnej CS – 15 osób. 
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Zasady i kryteria przekazywania przychodów  
ze studiów niestacjonarnych 

 
1. Przeznaczenie przychodów ze studiów niestacjonarnych 

Przychody ze studiów niestacjonarnych – PP – są w dyspozycji wydziału. Wydziela się z nich środki: 
1) dla Centrum Języków i Komunikacji (PPCJK),  
2) dla Centrum Sportu (PPCS),  
3) dla Biblioteki (PPB), 
 
2. Pomniejszanie przychodów  

1) z tytułu działalności Centrum Języków i Komunikacji na rzecz wydziału   
Pomniejszenia przychodów ze studiów niestacjonarnych wydziału określa się wg wzoru: 

                   PCJK[i]= PLGCJKniest [i] ∙KGCJK                                              (1) 

gdzie:    
 PPCJK[i]         – pomniejszenie przychodu wydziału [i] z tytułu działalności CJK, 
 PLGCJKniest[i] – planowana przez wydział [i] liczba jednostek 45 minutowych prowadzonych 

dla niego przez CJK na studiach niestacjonarnych, 
 KGCJK – koszt godziny dydaktycznej prowadzonej przez CJK, obliczany z zależności: 

       𝐾𝐺𝐶𝐽𝐾 =
𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝐶𝐽𝐾

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑑𝑦𝑑𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐ℎ
            (2) 

*  Koszty CJK w zakresie działalności dydaktycznej na studiach niestacjonarnych. Przy obliczaniu kosztów CJK 
należy uwzględnić konieczną liczbę etatów dla realizacji zleconych godzin przy zasadzie roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych. 

** Zlecanych przez wydziały jednostek 45-minutowych na studiach niestacjonarnych. 

 
 
2) z tytułu działalności Centrum Sportu na rzecz wydziału 

Pomniejszenie przychodu ze studiów niestacjonarnych dla wydziału określa się wg wzoru: 

                                  PPCS[i]= PLGCSniest [i]∙ KGCS                                           (3) 

gdzie:    
 PPCS[i]    – pomniejszenie przychodu ze studiów niestacjonarnych dla wydziału [i] z tytułu 

działalności CS, 
 PLGCSniest [i] – planowana liczba jednostek 45 minutowych prowadzonych przez CS dla wy-

działu [i], 
 KGCS – koszt godziny dydaktycznej prowadzonej przez CS, obliczany z zależności: 

               
**

*

ychdydaktyczngodzin chprowadzonyliczba calkowita

CSkoszty 
K CSG

                                     (4) 

*  Koszty CS w zakresie działalności dydaktycznej na studiach niestacjonarnych. Przy obliczaniu kosztów CS należy 
uwzględnić konieczną liczbę etatów dla realizacji zleconych godzin przy zasadzie roczny wymiar zajęć dydaktycz-
nych. 

** Zlecanych przez wydziały jednostek 45-minutowych na studiach niestacjonarnych. 

 
3) z tytułu działalności Biblioteki na rzecz wydziału 

Pomniejszenie przychodów ze studiów niestacjonarnych wydziału z tytułu działalności Biblioteki na rzecz 
studiów niestacjonarnych określa się w następujący sposób: 
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NST

NSTD
BNST

GDU

[i]GDKB
[i]PP


 NSTW                                                 (5) 

gdzie:    
 PPBNST[i]    

 
WNST 

– 
 
– 

pomniejszenie przychodów dla wydziału [i] z tytułu działalności Biblioteki na 
rzecz studiów niestacjonarnych, 
wskaźnik udziału przychodów studiów niestacjonarnych w roku poprzedzają-
cym rok finansowy do sumy subwencji dydaktycznej MNiSW i przychodów stu-
diów niestacjonarnych w roku poprzedzającym rok finansowy, 

 KBD – koszty Biblioteki z wyłączeniem kosztów zakupu baz i wydawnictw, 
 GDNST[i]   – liczba godzin dydaktycznych prowadzonych na studiach niestacjonarnych na i.-

tym wydziale, 
 GDUNST –   całkowita liczba godzin dydaktycznych prowadzonych na studiach niestacjo-

narnych na Uczelni. 
           

 
4) Pomniejszenie / powiększanie przychodów ze studiów niestacjonarnych wydziałów o koszty godzin 

zlecanych / zleconych 
Pomniejszanie / powiększanie przychodów z opłat studentów jest proporcjonalne do liczby godzin zlecanych 
/ zleconych jednostce na studiach niestacjonarnych. 
Stawka godzinowa usług dydaktycznych między wydziałami jest ustalana między zainteresowanymi jed-
nostkami. 


	Z:\BIURO REKTORA\SENAT 2020-2024\IX_24-11-21\PROTOKÓŁ\Załącznik Nr  (3).pdf
	Z:\BIURO REKTORA\SENAT 2020-2024\IX_24-11-21\PROTOKÓŁ\Załącznik Nr  (2).pdf

