
   

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 56 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie zasad rozliczeń za zajęcia dydaktyczne zlecane podstawowym i ogólnouczelnianym 

jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej  

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z § 135 ust. 2 Statutu 

PW, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się zasady wewnętrznych rozliczeń finansowych za zajęcia dydaktyczne zlecane przez 

podstawowe i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne PW, zwane dalej „jednostkami 

zlecającymi”, innym podstawowym i ogólnouczelnianym jednostkom organizacyjnym 

Politechniki Warszawskiej, zwanym dalej „jednostkami realizującymi zlecenie”.  

 

§ 2  

 

1. Koszty zajęć wykonywanych na rzecz innych podstawowych i ogólnouczelnianych 

jednostek organizacyjnych na studiach stacjonarnych I i II stopnia rozliczane są zgodnie      

z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora PW w sprawie zasad podziału subwencji 

na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego.  

2. Na studiach stacjonarnych anglojęzycznych I i II stopnia jednostka zlecająca zajęcia 

dodatkowo dopłaca jednostce realizującej zlecenie, kwotę według stawki 0,50 Cg za jedną 

godzinę obliczeniową. 

3. Koszty zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich wykonywanych na rzecz innych 

podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, ponosi jednostka 

zlecająca według stawki 1,10 Cg za jedną godzinę obliczeniową.  

4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wydziały i jednostki ogólnouczelniane na rzecz 

szkół doktorskich należy rozliczać według stawki 1,10 Cg za jedną godzinę obliczeniową. 

Podstawowe i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne obciążają kosztami zajęć 

poszczególne szkoły doktorskie (Szkołę Doktorską PW od 1 października 2022 r.)               

na podstawie not księgowych. 

5. Dla studiów stacjonarnych I i II stopnia jednostki organizacyjne mogą uzgodnić inne 

zasady rozliczeń za zgodą Rektora. 

6. Cena godziny przeliczeniowej zajęć dydaktycznych wykonywanych przez jednostki 

wyznaczana jest wg wzoru: 
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gdzie:  

𝑆 − kwota subwencji przeznaczona do podziału algorytmicznego pomiędzy 

jednostki w danym roku budżetowym 

𝑊𝑠 − waga składnika studenckiego 



   

𝐿𝑆𝑃 − przeliczeniowa liczba studentów Uczelni na studiach stacjonarnych 

uwzględnionych w podziale algorytmicznym  

𝐿𝐷𝑃 − przeliczeniowa liczba uczestników studiów doktoranckich Uczelni 

uwzględnionych w podziale algorytmicznym 

𝐿𝑔𝑜𝑑𝑧 − suma godzin obliczeniowych zrealizowanych na Uczelni w poprzednim 

roku akademickim na studiach stacjonarnych 

 

§ 3 

 

1. Jednostki zlecające i jednostki realizujące zlecenia dla studiów niestacjonarnych 

wykonują je na podstawie porozumień sporządzanych wg wzoru, stanowiącego 

załącznik do zarządzenia Rektora PW w sprawie wyodrębnienia kosztów kształcenia 

na studiach niestacjonarnych.  

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, strony uzgadniają zasady i kwotę rozliczeń  

z uwzględnieniem kosztów kształcenia, skalkulowanych w oparciu o średni koszt 

bezpośredni godziny dydaktycznej z roku poprzedniego i planowane zmiany kosztów 

w roku bieżącym, kosztów ogólnych i podlegających negocjacji kosztów 

wydziałowych. Kwota ustalona w porozumieniu jest dla stron wiążąca i ostateczna.  

 

§ 4 

 

Jeśli w zawartych i trwających w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia   

porozumieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, kwoty są powiązane ze stawką kh, stosowaną 

przy rozliczeniach zgodnie z uchwałą nr 238/XLVIII/2014 Senatu PW z dnia 17 grudnia       

2014 r., to przy rozliczeniach należy przyjąć, że stawka kh=2,2 Cg. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                      REKTOR  

 

 

 

   prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 


