
 

 

 

Zarządzenie Nr 13/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 października 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów 

i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych 

form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego. 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 

2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. 2012 r. 

poz. 1533 z późn. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 122/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 

września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i 

kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych 

form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego w załączniku nr 1 

wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Z części przychodów Funduszu Kształcenia Kierownik studiów podyplomowych i innych form 

kształcenia tworzy Subfundusz obsługi studiów podyplomowych/innej formy kształcenia w 

wysokości: 

- do 15% tych przychodów uzyskanych z 2-semestralnych studiów podyplomowych, 

- do 20% tych przychodów uzyskanych z 3-semestralnych studiów podyplomowych. 

 

2. § 10 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

 

Subfundusz obsługi studiów podyplomowych/innej formy kształcenia przeznacza się na: 

1) dodatek specjalny dla Kierownika studiów podyplomowych (wraz z pochodnymi i 

obligatoryjnymi narzutami określonymi przez odrębne przepisy) w przypadku: 

- 2 - semestralnych studiów podyplomowych - wynoszący 2/3 subfunduszu i płatny przez 

okres 10 miesięcy, 

- 3 - semestralnych studiów podyplomowych - wynoszący 3/4 subfunduszu i płatny  przez 

okres 15 miesięcy. 

2) wynagrodzenie za prace administracyjne, finansowo-księgowe dla pracowników 

obsługujących studia podyplomowe lub inną formę ksztacenia (wraz z pochodnymi i 

obligatoryjnymi narzutami określonymi przez odrębne przepisy, w proporcji: 94% 

pracownicy administracji wydziałowej 3%, pracownicy Kwestury, 3% pracownicy Działu 

Dydaktyki) w przypadku:  



 

- 2 - semestralnych studiów podyplomowych - wynoszące 1/3 subfunduszu  

- 3 - semestralnych studiów podyplomowych – wynoszące 1/4 subfunduszu 

 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 2 października 2013 roku. 

 

 

  

 

 R e k t o r 

 

 

 

 prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 


