
Zarządzenie Nr 172/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 2 listopada 2020 roku 

 

w sprawie sporządzania i zatwierdzania kalkulacji kosztów kształcenia 

prowadzonego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

 i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 z późn zm.) oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 29 września 2020 roku, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie ma zastosowanie do wszystkich form kształcenia prowadzonego przez 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Centrum Kształcenia Podyplomowego dla każdego realizowanego zadania sporządza 

kalkulacje kosztów i źródeł ich finansowania. 

3. Kalkulacja kosztów jest sporządzana wg wzoru stanowiącego Załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

4. Zatwierdzona kalkulacja wstępna stanowi podstawę rozpoczęcia realizacji zadania, dla 

którego jest sporządzana. 

5. Zatwierdzone kalkulacje są przechowywane w Centrum Kształcenia Podyplomowego. 

 

§ 2 

1. Kalkulację, po weryfikacji formalno-rachunkowej dokonanej przez Dział Planowania  

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

do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

2. Kalkulacja wstępna jest przedkładana do weryfikacji nie później niż 14 dni przed 

planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. 

§ 3 

Kalkulacja sporządzana w Centrum Kształcenia Podyplomowego obejmuje: 

1) źródła finansowania, zwane dalej przychodami, pochodzące z: 

a) opłat za udział w szkoleniu, 

b) dotacji, 

c) środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

d) innych źródeł; 

2) koszty: 

a)  bezpośrednie, o których mowa w § 4, 

b) pośrednie (koszty obsługi administracyjnej oraz inne koszty związane  

z wykorzystaniem zasobów Uniwersytetu), 

c) rezerwę kosztową, w wysokości minimum: 

-   5% przychodów - kursy częściowo finansowane dotacją, 

- 10%  przychodów – kursy nie objęte finansowaniem dotacją. 

 



§ 4 

Koszty bezpośrednie szkoleń organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

obejmują w szczególności: 

1) wynagrodzenia za: 

a) przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych, 

b) opracowanie materiałów dydaktycznych, 

c) przygotowanie materiałów do zajęć praktycznych, 

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

e) nadzór merytoryczny, 

f) obsługę administracyjną, 

g) przeprowadzenie egzaminów; 

2) składki ZUS od wynagrodzeń obciążające Uczelnię; 

3) 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, cateringu); 

4) koszty noclegów i dojazdów kadry dydaktycznej i obsługi; 

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

zawartymi z placówkami stażowymi. 

 

§ 5 

Aktualizacja kalkulacji wstępnej sporządzana jest w przypadku zmian wartości przychodów 

(spadek) bądź kosztów (wzrost) o co najmniej 10% w stosunku do kalkulacji wstępnej. 

§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 35/2018 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzania  

i zatwierdzania kalkulacji kosztów kształcenia prowadzonego w Ośrodku Kształcenia 

Podyplomowego. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


