
ZARZĄDZENIE NR 36/2010 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie  z  dnia  30 września  2010  roku w  sprawie  opłat  za  zajęcia 
(usługi)  szkoleniowo  –  dydaktyczne  prowadzone  przez  Studium 
Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 
 
Na  podstawie  art.  66,  98  i  99  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  
o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Rady Ministrów  z dnia  22 grudnia  2006  roku w  sprawie  szczegółowych  zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. nr 246, poz. 1796) zarządzam 
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Opłaty  za  studia  podyplomowe,  kursy  i  specjalizacje  ustala  się  na  podstawie 
“Wytycznych  do  sporządzania  kosztorysów  dla  studiów  podyplomowych,  kursów  
i specjalizacji” ‐ stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2 

1. Opłaty za specjalizacje instruktorskie w ramach zajęć fakultatywnych realizowanych 
poza programem  studiów ustalane  są na podstawie “Wytycznych do  sporządzania 
kosztorysów dla studiów podyplomowych, kursów  i specjalizacji” według kategorii 
B. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników w specjalizacji. 

2. Opłata  za  specjalizacje  trenerskie  w  ramach  zajęć  fakultatywnych  dla  kierunku  
wychowania  fizycznego  i  specjalizacji dziennikarstwo  sportowe ustalana będzie na 
podstawie  “Wytycznych  do  sporządzania  kosztorysów  dla  studiów 
podyplomowych, kursów i specjalizacji ”według kategorii B. 

3. Terminy  wpłat  i  ich  wysokość  za  poszczególne  bloki  zajęć  (semestry)  ogłasza 
Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr. 

 
§ 3 
 

1. Opłata za kursy, studia podyplomowe obliczana będzie na podstawie ”Wytycznych 
do sporządzania kosztorysów dla studiów podyplomowych, kursów i specjalizacji”  
wg kategorii A. 

2. Terminy  wpłat  przez  uczestników  i  ich  wysokość  za  poszczególne  bloki  zajęć 
(semestry) ogłasza Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr. 



§ 4 
 

Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ust.1 i 2 oraz § 3 ustala Rektor. 
 

§ 5 
 

1. Kandydaci  na  kursy  instruktorskie  i  trenerskie,  który  wymagają  postępowania 
kwalifikacyjnego, wnoszą opłatę za sprawdzian w wysokości 20,00 zł. Kandydaci na 
studia  podyplomowe wnoszą  opłatę w wysokości  80,00  zł.  Potwierdzenie wpłaty 
okazują osobie prowadzącej sprawdzian 

2. Kandydaci  na  kursy,  studia  podyplomowe  na  które  zostanie  ogłoszony  nabór 
zobowiązani  są wnieść  opłatę  rekrutacyjną w wysokości  50,00  zł  płatną  na  konto 
Uczelni. 

3. Potwierdzenie  opłaty  należy  okazać  przy  składaniu  druku  zgłoszenia  na  kurs  
i dokumentów. 

4. Z  opłaty  rekrutacyjnej  zwolnieni  są  studenci  uczestniczący  w  specjalizacjach  na 
zasadach  fakultetu  oraz  osoby  uczestniczące  w  kursie  zleconym  w  całości  przez 
organizacje i instytucje. 

5. W przypadku gdy kurs  składa  się z 2‐ch  części  (np.  część ogólna  i  specjalistyczna) 
wnoszona jest jednorazowa opłata rekrutacyjna. 

 
§ 6 
 

Stawki  za  prowadzenie  zajęć,  usługi  szkoleniowo‐dydaktyczne,  wynagrodzenia  za 
pełnienie funkcji kierownika kursu  i  inne usługi określa Załącznik nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 
 

§ 7 
 

1. Traci  moc  Zarządzenie  nr  33/2006  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie  z dnia  23 października  2006  roku w  sprawie 
opłat  za  zajęcia  (usługi)  szkoleniowo‐dydaktyczne  prowadzone  przez  Studium 
Doskonalenia i Kształcenia Kadr). 

2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania  i ma zastosowanie do ustalenia 
odpłatności za studia podyplomowe, kursy i specjalizacje rozpoczynające się po dniu  
1 października  2010  roku  oraz wynagrodzenia  za pełnienie  funkcji  kierownika na 
tych kursach i wykonywanie innych usług z tym związanych. 

 
 
                Rektor  
 
            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 36/2010 

z 30 września 2010 r. 
 
 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, 
KURSÓW I SPECJALIZACJI 

 
 
Wyróżnia się dwie kategorie kosztorysów: 
 
a) dla studiów podyplomowych, kursów i specjalizacji pełnopłatnych, 
b) dla specjalizacji realizowanych w ramach zajęć fakultatywnych. 
 
Kalkulacja typu A powinna obejmować: 

1) założenia programowe, 
2) koszty bezpośrednie (wynagrodzenie za prowadzenie zajęć), 
3) opłaty za inne usługi dydaktyczne (egzaminy, recenzje prac), 
4) koszty  administracyjne  (materiały,  pomoce  dydaktyczne,  płace  pracowników 

technicznych,  koszty  podróży  i  pobytu  pracowników  na  zajęciach  poza  bazą 
uczelni, wyciągi narciarskie, ogłoszenia w prasie), 

5) koszty pośrednie (obiekty‐sale), 
6) ryczałt dla kierownika poszczególnego studium/kursu, 
7) inne koszty‐ specyfika studium/kursu, 
8) koszty ogólnouczelniane i wydziałowe, 
9) proponowany zysk, 
10) wskaźnik inflacji przy realizacji zajęć dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 
 

Kalkulacja typu B powinna obejmować: 
1) założenia programowe, 
2) koszty bezpośrednie (wynagrodzenie za prowadzenie zajęć), 
3) opłaty za inne usługi dydaktyczne (egzaminy, recenzje prac), 
4) ryczałt dla kierownika specjalizacji wieloprzedmiotowych, 
5)  wskaźnik inflacji przy realizacji zajęć dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 
 

Zasady stosowania stawek: 
1) dydaktyka ‐ wg zarządzenia Rektora, 
2) koszty administracyjne: 

a)  materiały pomocnicze dydaktyczne wg obowiązujących cen rynkowych 
b)  płace  pracowników  administracyjnych;  stawka  godzinowa  wynikająca  

z uposażenia zasadniczego maksymalnie x 2 lub umowa zlecenie, 
3) koszty pośrednie (sale, obiekty) wg zarządzenia Rektora lub umowa najmu, 
4) zysk w przedziale 10 % ‐ 20% (najniższy stosować dla studentów naszej Uczelni), 



5) koszty ogólnouczelniane ‐ wg aktualnego wskaźnika %, a przy realizacji kursu 
poza obiektami AWF (bez umów najmu) należy obniżyć o 50%, 

6) inne koszty ‐ nie mogą przekraczać 10 % obrotu. 
 

We wszystkich  sprawach odwoławczych  i nie uregulowanych powyższymi zasadami, 
decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich. 

 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia nr 36/2010 

z 30 września 2010 r. 
 
1. Ustala się wynagrodzenie za zajęcia szkoleniowo – dydaktyczne i inne prowadzone 

na podstawie umów o dzieło i umów zleceń: 
 
a) Stawki  za zajęcia szkoleniowo– dydaktyczne 
 
L.p.  Rodzaj usługi – szkolenia  Jednostka miary  Stawka w zł 
 
 
1. 

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub 
zajęć praktycznych na kursach przez 
osoby posiadające tytuł profesora, stopień 
doktora habilitowanego lub trenera klasy 
mistrzowskiej  

 
 

45 min. 
 

 
 
85,00 ‐ 100,00 

 
2. 

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub 
zajęć praktycznych na kursach przez 
osoby posiadające stopień doktora lub 
trenera klasy I 

 
45 min. 

 
70,00 ‐ 85,00 

 
3. 

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub 
zajęć praktycznych na kursach przez 
specjalistów z wyższym wykształceniem  
i trenerów klasy II 

 
45 min. 

 
60,00 ‐ 70,00 

 
4. 

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub 
zajęć praktycznych na kursach przez  
specjalistów i trenerów bez wyższego 
wykształcenia 

 
45 min. 

 
45,00 ‐ 60,00 

 
b) Stawki za inne usługi szkoleniowo – dydaktyczne 
 

L.p.  Rodzaj usługi – szkolenia   Jednostka miary  Stawka w zł 
 
1. 

Za dokonanie oceny i sporządzenie 
pisemnej recenzji pracy dyplomowej 
przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy zlecenia 

 
1 praca 

 
100,00 – 180,00 

 
2. 

Za udział w pracach Komisji 
Egzaminacyjnej na podstawie umowy 
zlecenia (dla każdego członka)  

Od osoby 
egzaminowanej 

 
10,00 – 20,00 

 
3. 

 
Za kontrolę praktyk  

Od osoby 
kontrolowanej 

 
25,00 

 

4. 
Za przeprowadzenie sprawdzianu 
kwalifikacyjnego na kurs 

Od osoby 
sprawdzanej 

 
7.00 



c) Stawki za inne usługi 
 

L.p.  Rodzaj usługi – szkolenia  Jednostka miary  Stawka w zł 
1. 
  

Opłata za sprawdzian praktyczny na 
stopień instruktora lub trenera 

Od osoby 
egzaminowanej 

15,00 

2.  Za organizację praktyk  od osoby  20,00 
3.  Wydanie dyplomu ukończenia 

specjalizacji dziennikarstwa sportowego, 
zaświadczenia ukończenia kursu 
(oryginał i odpis) 

 
szt.2 

 

 
10,00 

 
2.  a) Wynagrodzenie  za  pełnienie  obowiązków  Kierownika  kursu  zatrudnionego  na 

podstawie  umowy‐zlecenia  wynosić  będzie  w  zależności  od  liczby  godzin 
realizowanych i liczby przedmiotów na kursie: 

 
                                                                              jednoprzedmiotowy      wieloprzedmiotowy 
 

1. do 100 godzin        ‐    400,00 zł;      ‐    800,00 zł; 
2. od 101 godzin do 150 godzin    ‐    600,00 zł;      ‐ 1.200,00 zł; 
3. od 151 godzin do 200 godzin    ‐    800,00 zł;      ‐ 1.500,00 zł; 
4. od 201 godzin do 250 godzin    ‐ 1.000,00 zł;      ‐ 1.800,00 zł; 
5. od 251 godzin do 300 godzin    ‐ 1.600,00 zł;      ‐ 2.200,00 zł; 
6. od 301 godzin do 350 godzin    ‐ 1.700,00 zł;      ‐ 2.500,00 zł. 

 
b) Wypłata wynagrodzenia nastąpi: 
•   kursy do 200 godz. – jednorazowo po zakończeniu kursu, 
•   kursy powyżej 200 godz. w dwóch ratach tj. po realizacji połowy zajęć na kursie 

i po jego  zakończeniu. 
 
 


