
Zarządzenie Nr 35/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 4 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

kalkulacji kosztów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm.) oraz § 38 ust. 1 oraz § 51 ust. 3 pkt 26 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie ma zastosowanie do wszystkich form kształcenia prowadzonego przez Ośrodek 

Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego dla każdego realizowanego zadania sporządza kalkulację 

wstępną. 

3. Kalkulacja kosztów szkolenia jest sporządzana wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

4. Zatwierdzone kalkulacje przechowywane są w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego. 

 

§ 2 

 

Kalkulację wstępną, po weryfikacji formalno-rachunkowej dokonanej przez Dział Planowania 

i Analiz Ekonomicznych, po akceptacji Kwestora oraz Kanclerza, przedkłada się do zatwierdzenia 

Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

 

§ 3 

 

Kalkulacja każdej z form kształcenia organizowanego w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego 

obejmuje: 

1) przychody uzyskane z: 

a) opłat uczestników kształcenia; 

b) dotacji; 

c) funduszy Unii Europejskiej; 

d) innych źródeł; 

2) koszty: 

a) bezpośrednie (wynagrodzenie osób prowadzących kształcenie, materiały, usługi 

zewnętrzne bezpośrednio związane z prowadzonym kształceniem); 

b) pośrednie (koszty obsługi administracyjnej oraz inne koszty związane z wykorzystaniem 

zasobów Uniwersytetu); 

3) rezerwę kosztową, stanowiącą minimum 5% przychodów w przypadku kursów częściowo 

finansowanych dotacją, w przypadku kursów niedofinansowywanych dotacją – minimum 

10%. 

§ 4 

 

Koszty bezpośrednie kursów organizowanych w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego obejmują 

w szczególności: 

1) wydatki na wynagrodzenia za: 

a) przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych; 



b) opracowanie materiałów dydaktycznych; 

c) przygotowanie materiałów do zajęć praktycznych; 

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

e) nadzór merytoryczny; 

f) organizację i przeprowadzenie egzaminów; 

g) obsługę administracyjną; 

2) składki ZUS jako pochodne od wynagrodzeń; 

3) wydatki na zakup: 

a) materiałów dydaktycznych i środków technicznych niezbędnych do realizacji kształcenia; 

b) materiałów biurowych i artykułów spożywczych; 

c) usług zewnętrznych (m. in. wynajmu sal, usług promocji); 

4) wydatki na zwrot kosztów noclegów i dojazdów kadry dydaktycznej i obsługi; 

5) wydatki na zajęcia stażowe wynikające z programu kształcenia, zgodne z porozumieniami 

zawartymi z placówkami stażowymi. 

 

§ 5 

 

Kalkulacja wstępna przedkładana jest w następujących terminach: 

1) kalkulacja dla specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych i specjalistycznych – 

nie później niż 14 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia; 

2) kalkulacja dla kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów i pozostałych kursów – 

nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. 

 

§ 6 

 

Aktualizacja kalkulacji wstępnej sporządzana jest w sytuacji wystąpienia spadku przychodów bądź 

wzrostu kosztów o co najmniej 10% względem danych zawartych w kalkulacji wstępnej. 

 

§ 7 

 

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych sporządza na podstawie danych księgowych, za okresy 

kwartalne, wykonanie planu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego. Dział Księgowości weryfikuje 

poprawność naniesionych danych księgowych. Ośrodek Kształcenia podyplomowego weryfikuje 

i akceptuje przedstawione dane w odniesieniu do kalkulacji wstępnej, aktualizacji kalkulacji oraz 

rzeczywiście poniesionych wydatków i uzyskanych przychodów wynikających z realizacji 

szkolenia. Wykonanie planu akceptuje Kwestor i Kanclerz oraz zatwierdza Prorektor ds. 

Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

 

§ 8 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem §7, który obowiązuje  

od 1 stycznia 2017 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 121/2014 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie sporządzania 

i zatwierdzania kosztów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego. 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Drop 


