POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 101 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie wyodrębnienia kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478, z późn. zm.) oraz § 134 ust. 1
Statutu PW zarządza się, co następuje:
§1
Wyodrębnienie kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych w PW odbywa się
w następujący sposób:
1) jednostki organizacyjne na bieżąco ewidencjonują koszty bezpośrednie działalności
dydaktycznej w roku kalendarzowym, zgodnie z Zakładowym Planem Kont
w szczególności w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych;
2) koszty bezpośrednie dotyczące kształcenia, w tym koszty wynagrodzeń, których na
bieżąco na podstawie dowodów źródłowych nie można zakwalifikować do kosztów
kształcenia na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, ewidencjonowane są w ciągu
roku kalendarzowego jako koszty wspólne;
3) jednostki organizacyjne realizujące zajęcia dydaktyczne przygotowują sprawozdania
z wykonania zadań dydaktycznych w terminach ustalonych przez prorektora ds. studiów
i przekazują je do Działu ds. Studiów, zwanego dalej „DSS”;
4) DSS weryfikuje sprawozdania i po uzgodnieniu z jednostką organizacyjną przekazuje
do zatwierdzenia przez prorektora ds. studiów;
5) kopie zatwierdzonych sprawozdań z wykonania zadań dydaktycznych DSS przekazuje
kierownikom jednostek i pełnomocnikom kwestora w jednostkach;
6) DSS na podstawie zatwierdzonych sprawozdań, w terminie do dnia 30 listopada każdego
roku, przygotowuje zestawienia zbiorcze z wykonania godzin rzeczywistych przez
podstawowe i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne z uwzględnieniem wzajemnych
świadczeń, odrębnie dla godzin wykonanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
7) zestawienia, o których mowa w pkt 6, DSS przekazuje drogą elektroniczną
do kierowników podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych w celu
weryfikacji;
8) kierownicy jednostek organizacyjnych w ciągu 7 dni weryfikują zbiorcze zestawienia,
sprawy sporne rozstrzyga prorektor ds. studiów;
9) na podstawie zweryfikowanych zestawień, DSS sporządza ostateczną wersję zestawień
zbiorczych i przekazuje do zatwierdzenia prorektorowi ds. studiów;
10) zatwierdzone zestawienia, o których mowa w pkt 9, DSS przekazuje w wersji
elektronicznej kierownikom poszczególnych jednostek, oraz do wiadomości
pełnomocnikom kwestora w jednostkach;
11) papierowe kopie zatwierdzonych przez prorektora ds. studiów zestawień zbiorczych DSS
przekazuje do Działu Ekonomicznego;
12) godziny dydaktyczne wynikające ze zbiorczych zestawień są podstawą do rozksięgowania
kosztów wspólnych na koszty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wystawienia

not obciążających inne jednostki organizacyjne dla których jednostka wykonywała
zadania dydaktyczne na studiach niestacjonarnych;
13) jednostki wystawiają noty wewnętrzne obciążające inne jednostki kosztami prowadzenia
zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych zgodnie z zawartymi porozumieniami,
których wzór stanowi załącznik do zarządzenia;
14) po zaksięgowaniu wszystkich kosztów działalności dydaktycznej za dany rok
kalendarzowy, następuje przeksięgowanie kosztów zaewidencjonowanych jako koszty
wspólne na koszty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w proporcji do godzin
wykonanych w jednostce na poszczególnych typach studiów;
15) po przeksięgowaniu kosztów wspólnych jednostki organizacyjne wyliczają, na potrzeby
analizy, średni koszt bezpośredni godziny dydaktycznej na studiach niestacjonarnych
w jednostce.
§2
1. Wszystkie jednostki organizacyjne, których pracownicy prowadzą zajęcia na studiach
niestacjonarnych muszą mieć wyodrębnione koszty kształcenia na studiach
niestacjonarnych oraz zaksięgowane do nich przychody. Przychody będą pochodziły
z wpłat studentów lub przychodów wewnętrznych z not obciążających inne jednostki
zlecające prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych.
2. Koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych własnych studentów jednostki będzie
sumą kosztów zaksięgowanych na koncie studiów niestacjonarnych pomniejszonych
o przychody wynikające z not wystawionych dla innych jednostek organizacyjnych.
§3
Tracą moc:
1) zarządzenie nr 56/2013 Rektora PW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia
kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych;
2) zarządzenie nr 4/2015 Rektora PW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
wzoru porozumienia dotyczącego rozliczeń finansowych za przeprowadzone zajęcia
dydaktyczne.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października
2021 r.

REKTOR
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Załącznik do zarządzenia nr 101 /2021
Rektora PW

Porozumienie
zawarte w dniu ………………………..
pomiędzy:
1) …………………………………………. reprezentowanym przez …………………..
a
2 ) …………………………………………… reprezentowanym przez …………………..
zwanymi dalej „Stronami”
w sprawie rozliczeń za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na/w …………………………
przez …………………………………………………………. na studiach niestacjonarnych
na kierunku ……………………………………….w zakresie …………………………………
w okresie ……………………………… .
§1
Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w oparciu
o przepisy:
1) decyzji Rektora PW w sprawie ustalenia procentowego podziału czasu pracy nauczycieli
akademickich w ramach zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej;
2) zarządzenia Rektora PW w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej;
3) zarządzenia Rektora PW w sprawie wyodrębnienia kosztów kształcenia na studiach
niestacjonarnych;
4) zarządzenie Rektora PW w sprawie zasad rozliczeń za zajęcia dydaktyczne zlecane
podstawowym i ogólnouczelnianym jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej.
§2
Strony ustalają:
1) stawka za godzinę zajęć dydaktycznych wynosi …………………..……………. ;
2) kwota należna za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na/w
………………………przez …………………………………………………………. na
studiach niestacjonarnych na kierunku ……………………………………….w zakresie
……………… w okresie ………………………. wynosi ………………;
3) rozliczenie za zajęcia nastąpi na podstawie noty wewnętrznej wystawionej przez
……………………. po zakończeniu roku akademickiego.
§3
1. Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu.
2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej
ze stron.
§4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
…………………………

…………………………

