
      
 

ZBiC.3111.04.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2021 

Rektora 

 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 

roku w sprawie optymalizacji zasad finansowania obowiązujących  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie od dnia 1 stycznia 2021 roku 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 17 pkt 11 Statutu 

Uczelni, w zw. z uchwałą Senatu Uczelni nr 3/14.12.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,  

w brzmieniu z dnia 29 czerwca 2021 r.,  zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

I. W zarządzeniu Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie 

optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w § 3 wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

      „Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk zobowiązuję do wsparcia jednostek 

badawczo-dydaktycznych w zakresie optymalizacji kosztów dydaktyki, 

rekomendacji rozwiązań pozwalających na racjonalne i efektywne planowanie zajęć 

dydaktycznych oraz do analiz i przygotowania limitów przyjęć na studia”. 

2. ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Biuro Promocji i Współpracy z Absolwentami zobowiązuję do wsparcia jednostek 

badawczo-dydaktycznych w zakresie optymalnego dostosowania oferty edukacyjnej 

do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wzmożenia działań informacyjnych  

w odniesieniu do potencjalnych kandydatów na studia”. 

3. skreśla się ust. 5. 

II. W załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 

roku pt. Zasady finansowania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie wprowadza się następujące zmiany: 

 

 



 

1. W punkcie I. Podstawowe pojęcia: 

1) ppkt. 4) otrzymuje brzmienie: 

„kompetencjach władz Uczelni – rozumie się przez to aktualny zakres 

kompetencji określony zarządzeniem Rektora na kadencję 2020-2024”, 

2) ppkt. 19) otrzymuje brzmienie: 

„kosztach pośrednich pozostałych – rozumie się przez to koszty: 

utrzymania budynków i pomieszczeń, obsługi toku studiów i spraw 

osobowych studentów, słuchaczy i doktorantów, rozwoju zawodowego 

pracowników, Biblioteki Głównej oraz bibliotek systemu biblioteczno-

informacyjnego oraz Wydawnictwa Naukowego UP niedotyczące pkt.17”. 

2. W punkcie III. Gospodarka finansowa Uczelni pkt. G. Procedura podziału 

subwencji ppkt.6.d) „Biuro Spraw Studenckich” zmienia się na „Dział Spraw 

Studenckich i Karier”. 

3. W punkcie III. Gospodarka finansowa Uczelni pkt. G. Procedura podziału 

subwencji ppkt.10 po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie 2 o następującej treści: 

„Rezerwa Subwencyjna Rektora może ulec zwiększeniu o korekty wartości 

subwencji, o których mowa w pkt. IV.16.d”. 

4. W punkcie III. Gospodarka finansowa Uczelni pkt. K. Zasady budżetowania 

ppkt.10.c) otrzymuje brzmienie: 

„wyliczenie średniego wskaźnika kosztów pośrednich za okres 11 

lub odpowiednio 12 miesięcy roku poprzedzającego naliczenie subwencji 

do celów planistycznych i przedłożenie stosownej kalkulacji. Przyjęcie 

właściwego okresu do wyliczenia wskaźnika zależy od terminu przygotowywania 

budżetów oraz rozliczenia poprzedniego roku kalendarzowego”. 

5. W punkcie III. Gospodarka finansowa Uczelni pkt. L. Budżety jednostek 

badawczo-dydaktycznych, CKN oraz CJO pkt.4.c)  otrzymuje brzmienie: 

„koszty rozwoju zawodowego pracowników ustalone wskaźnikiem kadrowym, 

jako iloczyn kosztu jednostkowego rozwoju zawodowego pracowników i sumy 

przeciętnej liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce  

na stanowiskach profesora, profesora Uczelni, adiunkta oraz pozostałych 

stanowiskach w roku poprzedzającym naliczenie subwencji. Koszty te z uwagi 

na źródło finansowania przypisuje się bezpośrednio do studiów stacjonarnych”. 

6. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości 

pkt.9 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja o umorzeniu opłat za studia skutkuje brakiem wpływów po stronie 

jednostki i Rektora w proporcji równej właściwemu odpisowi. W rozliczeniu 

studenta należność koryguje się o kwotę umorzenia. Wydanie decyzji  

o umorzeniu opłat za studia stanowi podstawę do wypełnienia przez Centrum 

Obsługi Studenta DRUKU-DIS dla Działu Finansowo-Księgowego w celu 

wystawienia informacji studentowi lub słuchaczowi o wysokości przychodów 

na formularzu PIT-11. 

7. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.16 Koszty 

wynagrodzeń osobowych ppkt. b) otrzymuje brzmienie: 

„koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich jednostek badawczo-

dydaktycznych, CJO, CKN oraz CSiR w trakcie roku budżetowego obciążają 

subwencję i są rozliczane w podziale na rodzaj studiów raz w roku po dokonaniu 

rozliczeń opisanych w pkt.c-g”. 

8. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.16 Koszty 

wynagrodzeń osobowych ppkt. d) otrzymuje brzmienie: 



 

„godziny dydaktyczne realizowane w ramach pensum na studiach 

niestacjonarnych księgowane są w ciężar studiów niestacjonarnych jednorazowo 

po zakończeniu danego roku akademickiego, jako iloczyn liczby zrealizowanych 

godzin dydaktycznych oraz stawki godziny ponadwymiarowej brutto (z pełną 

składką ZUS Uczelni) określonej dla danej grupy stanowisk (z pominięciem 

specyfikacji osobowej) aktualnym zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości 

stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach 

doktoranckich w Szkole doktorskiej w danym roku akademickim. Jednocześnie  

o taką samą wartość podlega korekcie odpowiednio wysokość subwencji 

jednostki oraz Rezerwy Subwencyjnej Rektora”. 

9. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.16 Koszty 

wynagrodzeń osobowych ppkt. e) otrzymuje brzmienie: 

„kwoty kompensat z tytułu realizacji zajęć usługowych na studiach 

niestacjonarnych oblicza się jednorazowo po zakończeniu danego roku 

akademickiego dla danej grupy stanowisk (z pominięciem specyfikacji 

osobowej), jako iloczyn liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych oraz stawki 

godziny ponadwymiarowej brutto (z pełną składką ZUS Uczelni) określonej 

dla danej grupy stanowisk aktualnym zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości 

stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach 

doktoranckich w Szkole doktorskiej w danym roku akademickim”. 

10. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.16 Koszty 

wynagrodzeń osobowych ppkt. f) otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku zajęć łączonych realizowanych jednocześnie na dwu lub więcej 

kierunkach studiów uwzględnia się godziny dydaktyczne w ujęciu 

proporcjonalnym do ilości kierunków, na których są prowadzone”. 

11. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.18  

otrzymuje brzmienie: 

„Koszty bezpośrednie nie związane z wynagrodzeniami księgowane są  

z podziałem na rodzaje studiów zgodnie z opisem merytorycznym na dokumencie 

księgowym. Koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych podlegających amortyzacji, dla potrzeb rozliczeń budżetów jednostek 

obciążają ich budżet wg wartości zakupu”. 

12. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.19 Koszty 

pośrednie ppkt. a)  otrzymuje brzmienie: 

„koszty ogólnego zarządu Uczelni stanowią koszty pośrednie, które w części 

finansowane są ze środków wypracowanych przez poszczególne ośrodki 

odpowiedzialności. W pozostałej części koszty te pokrywane są z przychodów 

własnych pochodzących z działalności naukowo-badawczej, operacji 

finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych, etc. 

Koszty pośrednie związane z obsługą jednostek badawczo-dydaktycznych, CKN 

oraz CJO określa się wskaźnikiem procentowym. Wskaźnik ten liczony  

jest w cyklu miesięcznym automatem kosztowym za pośrednictwem systemu 

finansowo-księgowego Simple ERP w oparciu o udział rzeczywistych kosztów 

ogólnego zarządu do kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej. 

Wskaźnikiem tym obciążane są, co miesiąc koszty bezpośrednie jednostek 

badawczo-dydaktycznych, CKN oraz CJO. Do celów planistycznych na dany rok 

budżetowy ustala się uśrednioną wartość wskaźnika w oparciu o rozliczenie 

kosztów odpowiednio za 11 lub 12 miesięcy roku poprzedzającego naliczenie 



 

subwencji w zależności od terminu przygotowywania budżetów oraz rozliczenia 

poprzedniego roku kalendarzowego”. 

13. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.22 

Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze ppkt. b)  otrzymuje brzmienie: 

„Dział Nauki w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym prowadzi 

ewidencję i kontrolę wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 

na działalność naukowo-badawczą w tym m.in. w ramach Puli Inwestycyjnej 

Rektora, Funduszu badawczego dyscyplin, Puli Prorektora ds. Nauki  

oraz w przewodach doktorskich i postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych 

dla kandydatów do stopnia spoza UP”. Koszty wynagrodzeń pracowników Biura 

Szkoły doktorskiej obciążają budżet zadaniowy Szkoły na podstawie odrębnych 

list płac. 

14. W punkcie IV. Zasady ewidencji, rozliczeń oraz sprawozdawczości pkt.22 

Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze: 

1) pkt. d): „Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą” zmienia sią na „Dział 

Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk”. 

2) ppkt d) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

  „dostarcza informacji do Działu Finansowo-Księgowego, o której mowa  

w pkt.16.d-e  w terminie ustalonym przez Kwestora za dany rok akademicki 

oraz rozliczenie wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych niezwłocznie 

po ich wypłaceniu”. 

3)  ppkt d) tiret czwarty otrzymuje brzmienie: 

 „sporządza wykaz osobowy ilości godzin w pensum oraz ilości godzin 

udzielonych zniżek i wartości (brutto z pełną składką ZUS)  

w poszczególnych jednostkach, o których mowa w pkt.16.g w terminie 

wyznaczonym przez Kwestora za dany rok akademicki. 

15. W punkcie III Gospodarka finansowa Uczelni pkt. O otrzymuje brzmienie: 

„Kolegium Rektorskie dokonuje rocznej oceny efektywności pracy 

kierowników poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, zgodnie  

z przyjętymi kryteriami i zasadami w powiązaniu z systemem wynagradzania 

określonym w Regulaminie Wynagradzania. 

 

§ 2 

Tekst jednolity zmienionego zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że § 1 pkt. II. 1.2), 4, 5, 6, 11, 12 

obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

                  R e k t o r 

             Prof. dr hab. Piotr Borek 


