Zarządzenie Rektora nr 124 z dnia 2011-07-15
w sprawie: zasad rozliczania środków finansowych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w
Uniwersytecie Łódzkim.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze
zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Kierownik studiów podyplomowych (kursu dokształcającego) zobowiązany jest corocznie sporządzić projekt
kosztorysu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. W kosztorysie określić należy wydatki
niezbędne dla funkcjonowania studiów (kursu), w całości pokryte przychodami pozostającymi w dyspozycji kierownika
studiów (kursu).
2. Projekt kosztorysu, o którym mowa w ust.1 podlega zatwierdzeniu przez Kwestora UŁ oraz kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe (kurs dokształcający).
§2
1. Przychodami studiów podyplomowych (kursu dokształcającego) są opłaty ich uczestników lub instytucji ich
delegujących, a także wszelkie inne przychody uzyskane przez studia (kurs).
2. Do dyspozycji Rektora UŁ przekazywane jest 10% opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (kursie
dokształcającym).
3. Do dyspozycji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe (kurs
dokształcający) przekazywany jest narzut kosztów pośrednich, w wysokości określonej zarządzeniem kierownika
jednostki.
4. Kwota pozostała po potrąceniu narzutów określonych w ust. 2 i 3 pozostaje w dyspozycji kierownika studiów
podyplomowych (kursu dokształcającego), który dysponuje nią zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem.
§3
1. Określone kosztorysem wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych (kursie dokształcającym) są
stawkami umownymi i są rozliczane w ramach bezosobowego funduszu płac. Wzór wykazu stawek wynagrodzeń określa
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym, którzy prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych (kursie
dokształcającym), a nie są obciążeni pełnym wymiarem pensum w jednostce macierzystej, część godzin
przepracowanych w ramach tego studium zalicza się do uzupełnienia pensum dydaktycznego.
3. Kierownikowi studiów podyplomowych (kursu dokształcającego) przysługuje dodatek funkcyjny według stawki
podstawowej obowiązującej w Uczelni, przewidzianej dla osób pełniących funkcje kierownicze. Dodatek rozliczany jest w
ramach osobowego funduszu płac.
4. W uzasadnionych przypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 3, może być podwyższony lub obniżony odpowiednio
do zatwierdzonego kosztorysu studiów (kursu).
§4
1. W kosztorysie studiów (kursu) mogą być uwzględnione inne koszty, ponoszone w zakresie niezbędnym dla
prowadzenia zajęć, w szczególności koszty zakupu artykułów biurowych, książek, materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych a także koszty zakupu usług np. naprawy i konserwacji sprzętu
komputerowego czy reklamy studiów (kursu).
2. W przypadkach uzasadnionych programem studiów (kursu) lub sposobem jego organizacji, kosztorys przewidywać
może zakup specjalistycznego oprogramowania, licencji czy sprzętu, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty
3.500 zł.
§5
1. Opłaty za udział w studiach podyplomowych (kursie) powinny być wnoszone przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku
zajęć trwających dłużej niż jeden semestr – przed rozpoczęciem kolejnego semestru.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika, kierownik studiów (kursu) za zgodą kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej może rozłożyć płatność na raty.
3. Organizator studiów podyplomowych (kursu dokształcającego) zobowiązany jest do wystawiania uczestnikom faktur
VAT. Faktura powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania zapłaty za studia (kurs). Faktury podlegają
centralnemu rejestrowi, który prowadzony jest przez Dział Księgowości UŁ.
4. Środki finansowe pochodzące z wpływów za studia podyplomowe (kursy) są środkami publicznymi i ich wydatkowanie
powinno być dokonywane w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

§6
Zasady określone niniejszym zarządzeniem stosuje się do wszystkich studiów podyplomowych i kursów dokształcających
w UŁ z wyjątkiem studiów i kursów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych.
§7
Uchyla się zarządzenie nr 63 Rektora UŁ z dnia 10.07.2001 r. w sprawie powoływania i funkcjonowania studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.).
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 r.
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