
Zarządzenie nr 48 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie podziału wpływów pozabudżetowych działalności dydaktycznej,  

środków z narzutów kosztów pośrednich oraz wpływów pochodzących z odsetek 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

1. Wpływami pozabudżetowymi działalności dydaktycznej są w szczególności: 

1) Opłaty za świadczone usługi edukacyjne zawiązane z: 

a) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych 

studiów doktoranckich, 

b) powtarzaniem określonych zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 

oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników 

w nauce, 

c) uczestniczeniem studentów studiów niestacjonarnych w zajęciach dydaktycznych 

realizujących efekty uczenia się wynikające z różnic programowych lub z uzyskania 

dodatkowych efektów uczenia się przez studenta, 

d) kształceniem na studiach w języku obcym, 

e) uczestniczeniem studentów w zajęciach nieobjętych programem studiów oraz w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych w ramach indywidualnego programu studiów na studiach 

niestacjonarnych, 

f) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

g) przeprowadzaniem potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów; 

2) opłaty za wydanie dokumentów i ich odpisów wydanych w związku z przebiegiem 

lub ukończeniem studiów; 

3) opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia; 

4) opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 

5) wpływy ze sprzedaży własnych wydawnictw dydaktycznych; 

6) wpływy z odpłatności za korzystanie ze składników mienia uczelni przez osoby trzecie 

na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy. 



2. Środkami z narzutów kosztów pośrednich są w szczególności: 

1) środki z narzutów kosztów pośrednich z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych 

oraz innych form kształcenia; 

2) środki z narzutów kosztów pośrednich w obszarze działalności badawczej; 

3) środki z narzutów kosztów pośrednich z projektów w obszarze działalności dydaktycznej; 

4) środki z narzutów kosztów ogólnouczelnianych na domy studenckie. 

3. Wpływami pochodzącymi z odsetek są kwoty uzyskane z czasowo wolnych środków 

na rachunkach bankowych. 

 

Wpływy za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a, nie podlegają 

podziałowi i pozostają w dyspozycji wydziałów. Wpływy te w całości przeznaczone są na pokrycie 

kosztów studiów niestacjonarnych. 

 

Wpływy za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ppkt b-g, 

nie podlegają podziałowi i pozostają w dyspozycji wydziałów. Wpływy te w całości przeznaczone są 

na pokrycie kosztów realizowanych zadań. 

 

Wpływy z opłat, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2, dzielone są w następujący sposób: 

a) za wydanie duplikatu dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub innego 

dokumentu związanego z przebiegiem lub ukończeniem studiów, nie podlegają podziałowi 

i pozostają w dyspozycji wydziałów, wpływy te w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów; 

b) za wydanie legitymacji/duplikatu legitymacji studenckiej, nie podlegają podziałowi i pozostają 

w dyspozycji Uczelnianego Centrum Informatyki, wpływy te w całości przeznaczane są na 

pokrycie kosztów. 

 

1. Wpływy z opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 

nie podlegają podziałowi. Dysponentem tych środków jest prorektor ds. studenckich. 

2. Wpływy z opłat za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, o których mowa w § 1 ust. 

1 pkt 4, nie podlegają podziałowi. Dysponentem tych środków jest Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

 

Wpływy ze sprzedaży własnych wydawnictw dydaktycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, 

nie podlegają podziałowi. Wpływy pozostają w dyspozycji jednostki ponoszącej koszty 

wydawnicze. 



 

Wpływy z odpłatności za korzystanie ze składników mienia uczelni przez osoby trzecie na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, 

dzielone są w następujący sposób: 

1) składniki mienia przypisane do wydziału, jednostki międzywydziałowej lub Biblioteki Głównej: 

a) 60% wypływów pozostaje w dyspozycji jednostki, 

b) 40% wpływów przeznacza się na rezerwę Rektora; 

2) ogólnouczelniane składniki mienia: 

a) 60% wpływów przeznacza się na pokrycie kosztów działalności administracji centralnej, 

b) 40% wpływów przeznacza się na rezerwę Rektora. 

 

Środki z narzutów kosztów pośrednich z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz innych 

form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, dzielone są w następujący sposób: 

1) środki z narzutów kosztów ogólnouczelnianych przeznacza się na rezerwę Rektora, 

2) środki z narzutów kosztów wydziałowych pozostają w dyspozycji jednostki prowadzącej studia 

podyplomowe i inne formy kształcenia. 

 

Środki z narzutów kosztów pośrednich w obszarze działalności badawczej i projektów 

realizowanych w obszarze działalności dydaktycznej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, 

dzielone są w następujący sposób: 

1) środki z narzutów kosztów ogólnouczelnianych przeznacza się na rezerwę Rektora, 

2) środki z narzutów kosztów wydziałowych pozostają w dyspozycji jednostki. 

 

Środki z narzutów kosztów ogólnouczelnianych na domy studenckie, o których mowa w § 1 ust. 2 

pkt 4, przeznacza się na pokrycie kosztów działalności administracji centralnej. 

 

Wpływy pochodzące z odsetek, o których mowa w § 1 ust. 3, dzielone są w następujący sposób: 

1) 50% wpływów przeznacza się na rezerwę Rektora, 

2) 50 % wpływów przeznacza się na pokrycie kosztów działalności administracji centralnej. 

 

Ewidencję pozaksięgową wpływów i środków, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, 

z podziałem na jednostki i cele, prowadzi Kwestura. 



 

Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie podziału wpływów 

pozabudżetowych działalności dydaktycznej, środków z narzutów kosztów pośrednich 

oraz wpływów pochodzących z odsetek. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  
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