
Wydział: Elektrotechniki i Automatyki 

Nazwa kierunku:  Elektrotechnika 

Poziom studiów: studia niestacjonarne 1 stopnia 

Liczba semestrów:  7 

Średnia liczba studentów w semestrze: 35 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 243 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  1 496 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,2373 

Narzut kosztów ogólnych  0,1158 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 515 350 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 6% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 367 756,85 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  297 976,85 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 187 000,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. wykł, docent   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
   * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 
b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  33 040,00 

 
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 18 703,40 

 
d) narzuty na wynagrodzenia  59 233,45 

 
   * składki ZUS - pracodawcy 46 889,20 

 
   * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  12 344,24 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. Wykł, doc.   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 69 780,00 

w tym: a) materiały 21 920,00 

 
b) usługi obce 4 170,00 

 
c) pozostałe koszty rodzajowe  43 690,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 225 321,99 

1. Narzut kosztów wydziałowych  87 268,70 

2. Narzut kosztów ogólnych  42 586,24 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 95 467,05 

   
III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 593 078,84 

IV. 
Średni koszt kształcenia za semestr  
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

84 725,55 

   
V. 

Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 440,65 

   
VI. 

Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

11,4 

 

  



 

Wydział: Elektrotechniki i Automatyki 

Nazwa kierunku:  Elektrotechnika 

Poziom studiów: studia niestacjonarne 2 stopnia 
Liczba semestrów:  3 

Średnia liczba studentów w semestrze: 59 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 178 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  562 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,2373 

Narzut kosztów ogólnych  0,1158 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 515 350 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 4% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 278 775,15 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  234 465,15 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 152 420,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  20 720,00 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 14 716,90 

  d) narzuty na wynagrodzenia  46 608,25 

     * składki ZUS - pracodawcy 36 895,10 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  9 713,15 

      

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA0 0,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 44 310,00 

  w tym:   

  a) materiały 13 920,00 

  b) usługi obce 2 650,00 

  c) pozostałe koszty rodzajowe  27 740,00 

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 159 049,51 

1. Narzut kosztów wydziałowych  66 153,34 

2. Narzut kosztów ogólnych  32 282,16 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 60 614,00 

      
III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 437 824,65 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                    (poz. III podzielona 
przez liczbę semestrów) 

145 941,55 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                   (poz. IV podzielona 

przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 459,69 

    
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
13,1 

 

 



Wydział: Elektrotechniki i Automatyki 

Nazwa kierunku:  Automatyka i Robotyka 

Poziom studiów: studia niestacjonarne 2 stopnia 

Liczba semestrów:  3 

Średnia liczba studentów w semestrze:  

Przewidywana liczba studentów ogółem: 74 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  552 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,2373 

Narzut kosztów ogólnych  0,1158 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 515 350 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 0% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 145 053,05 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  140 633,05 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 100 850,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  3 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 8 827,25 

 d) narzuty na wynagrodzenia  27 955,80 

    * składki ZUS - pracodawcy 22 129,81 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  5 825,99 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 4 420,00 

w tym: a) materiały 1 390,00 

 b) usługi obce 260,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe  2 770,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 57 279,63 

1. Narzut kosztów wydziałowych  34 421,09 

2. Narzut kosztów ogólnych  16 797,14 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 6 061,40 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 202 332,68 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
67 444,23 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 734,23 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
14,9 

  



Wydział: Mechaniczny 

Nazwa kierunku:  Mechanika i budowa maszyn 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 7-semestralne 

Liczba semestrów*:  7 

Średnia liczba studentów w semestrze: 49 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 342 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  1 437 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,3251 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 459 796 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 8% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 502 638,72 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  369 109,88 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 245 970,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny 25 650,00 

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  30 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 23 457,45 

 d) narzuty na wynagrodzenia  69 682,43 

    * składki ZUS - pracodawcy 54 200,51 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  15 481,92 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  63 528,84 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 53 100,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 10 428,84 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 70 000,00 

w tym a) materiały 30 000,00 

 b) usługi obce 18 000,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe  22 000,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 344 076,91 

1. Narzut kosztów wydziałowych  163 407,85 

2. Narzut kosztów ogólnych  63 885,38 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 116 783,68 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 846 715,62 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                    

 (poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
120 959,37 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 475,78 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
12,1 

  



Wydział: Mechaniczny 

Nazwa kierunku:  Mechanika i budowa maszyn 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów*:  3 

Średnia liczba studentów w semestrze: 59 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 176 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  584 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,3251 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 459 796 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 1% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 325 523,31 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  285 141,63 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 200 190,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. wykł, docent   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
   * pracownik inżynieryjno-techniczny 15 975,00 

 
b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  13 000,00 

 
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 18 121,15 

 
d) narzuty na wynagrodzenia  53 830,48 

 
   * składki ZUS - pracodawcy 41 870,52 

 
   * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  11 959,96 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  19 381,68 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 16 200,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. Wykł, doc.   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 3 181,68 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 21 000,00 

w tym a) materiały 10 000,00 

 
b) usługi obce 6 000,00 

 
c) pozostałe koszty rodzajowe  5 000,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 166 033,01 

1. Narzut kosztów wydziałowych  105 827,63 

2. Narzut kosztów ogólnych  41 374,01 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 18 831,37 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 491 556,31 

   
IV. 

Średni koszt kształcenia za semestr                                    (poz. III podzielona 
przez liczbę semestrów) 

163 852,10 

   
V. 

Opłata studenta za studia za semestr                                   (poz. IV 
podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 792,93 

   
VI. 

Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

14,3 

  



 

Wydział: Mechaniczny 

Nazwa kierunku:  Mechanika i budowa maszyn 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia specj. IOOiI 
Liczba semestrów*:  3 

Średnia liczba studentów w semestrze: 30 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 90 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  550 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,3251 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 459 796 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 1% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 
I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 171 898,76 

1.  Koszty zatrudnienia pracowników PG  155 899,00 

w tym  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 106 560,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny 8 520,00 

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  10 000,00 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 9 907,60 

  d) narzuty na wynagrodzenia  29 431,40 

     * składki ZUS - pracodawcy 22 892,38 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  6 539,02 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  10 049,76 

  w tym:   

w tym  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 8 400,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 1 649,76 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 5 950,00 

w tym: a) materiały 2 650,00 

 b) usługi obce 2 200,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe  1 100,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 92 330,58 

1. Narzut kosztów wydziałowych  55 884,29 

2. Narzut kosztów ogólnych  21 848,33 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 14 597,96 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 264 229,34 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

88 076,45 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 935,88 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
16,0 

  



 

Wydział: Mechaniczny 

Nazwa kierunku:  Mechanika i budowa maszyn 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 9-semestralne 
(końcówka starego programu) Liczba semestrów*:  1 

Średnia liczba studentów w semestrze: 24 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 24 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  0,3251 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1271 

Narzut kosztów ogólnych  0,1158 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 459 796 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 1% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 30 285,00 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  27 285,00 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 20 400,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. wykł, docent   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
   * pracownik inżynieryjno-techniczny 0,00 

 
b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA    

 
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 1 734,00 

 
d) narzuty na wynagrodzenia  5 151,00 

 
   * składki ZUS - pracodawcy 4 006,56 

 
   * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 144,44 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. Wykł, doc.   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 3 000,00 

w tym a) materiały 1 000,00 

 
b) usługi obce 1 000,00 

 
c) pozostałe koszty rodzajowe  1 000,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 27 428,42 

1. Narzut kosztów wydziałowych  3 849,22 

2. Narzut kosztów ogólnych  3 507,00 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 20 072,20 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 57 713,42 

   
IV. 

Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

57 713,42 

   
V. 

Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 404,73 

   
VI. 

Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

7 396,9 

  



 

Wydział: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Nazwa kierunku:  Informatyka 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów*:  7 

Średnia liczba studentów w semestrze: 43 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 298 

Liczba grup studenckich:  

Liczba godzin na 1 studenta*  1 410 

Narzut kosztów wydziałowych* 27,89% 

Narzut kosztów ogólnych  12,71% 

Koszt remontów* 1 184 000 

Narzut kosztów remontów* 20% 

składki ZUS - pracodawcy 19,64% 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00% 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 424 881,66 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  380 063,24 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 266 600,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. wykł, docent   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
   * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 
b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  30 000,00 

 
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 25 211,00 

 
d) narzuty na wynagrodzenia  58 252,24 

 
   * składki ZUS - pracodawcy 58 252,24 

 
   * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  13 818,42 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 11 550,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

 
   * adiunkt, st. Wykł, doc.   

 
   * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 
b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 2 268,42 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c) 31 000,00 

w tym a) materiały 25 000,00 

 b) usługi obce 6 000,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 409 301,95 

1. Narzut kosztów wydziałowych  118 499,49 

2. Narzut kosztów ogólnych  54 002,46 

3. Narzut kosztów remontów 236 800,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 834 183,61 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
119 169,09 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 799,27 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
13,90 

  



Wydział: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Nazwa kierunku:  Informatyka 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów*:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 62 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 247 

Liczba godzin na 1 studenta*  681 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,2789 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt remontów* 1 184 000 

Narzut kosztów remontów* 11% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 487 184,68 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  413 008,03 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 273 310,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący, adiunkt, st. wykł, docent   

    * za opiekę / recenzje prac dyplomowych   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  49 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 27 396,35 

 d) narzuty na wynagrodzenia  63 301,68 

    * składki ZUS - pracodawcy 63 301,68 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  35 676,65 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 29 820,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący, adiunkt, st. wykł, docent   

    * za opiekę / recenzje prac dyplomowych   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 5 856,65 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 38 500,00 

w tym: a) materiały 18 500,00 

 b) usługi obce 10 000,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe i promocja 10 000,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 328 036,98 

1. Narzut kosztów wydziałowych  135 875,81 

2. Narzut kosztów ogólnych  61 921,17 

3. Narzut kosztów remontów 130 240,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 815 221,66 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

203 805,42 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
3 300,49 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
19,4 

  



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku:  Zarządzanie inżynierskie 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów*:  8 

Średnia liczba studentów w semestrze: 68 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 542 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  1 352 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 45 000 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 18% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 790 522,50 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  745 522,50 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 415 400,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  142 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 47 379,00 

 d) narzuty na wynagrodzenia  140 743,50 

    * składki ZUS - pracodawcy 109 473,36 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  31 270,14 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 45 000,00 

w tym a) materiały 20 000,00 

 b) usługi obce 25 000,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 242 489,92 

1. Narzut kosztów wydziałowych  133 914,51 

2. Narzut kosztów ogólnych  100 475,41 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 8 100,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 1 033 012,42 

   
IV. 

Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

129 126,55 

   
V. 

Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

1 905,93 

   
VI. 

Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

11,3 



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku:  Zarządzanie 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów*:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 85 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 338 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  780 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 5 000 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 18% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 547 305,00 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  547 305,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 319 200,00 

 
   * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  90 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 34 782,00 

 d) narzuty na wynagrodzenia  103 323,00 

    * składki ZUS - pracodawcy 80 366,88 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  22 956,12 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 0,00 

w tym: a) materiały   

 b) usługi obce   

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 163 175,93 

1. Narzut kosztów wydziałowych  92 713,47 

2. Narzut kosztów ogólnych  69 562,47 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 900,00 

   
III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 710 480,93 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

177 620,23 

   V. Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 102,01 

   VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

10,8 

 

  



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku:  Nauki ekonomiczne 

Poziom studiów: studia niestacjonarne III stopnia 

Liczba semestrów:  6 

Średnia liczba studentów w semestrze: 9 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 26 

Liczba grup studenckich: 3 

Liczba godzin na 1 studenta  334 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów*   

Narzut kosztów amortyzacji i remontów*   

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty 
bezpośrednie  

Koszty bezpośrednie (1+2+3) 124 943,45 

      

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  69 063,89 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 33 000,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  18 000,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 4 335,00 

 d) narzuty na wynagrodzenia  13 728,89 

    * składki ZUS - pracodawcy 10 867,79 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 861,10 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  33 379,56 

w tym a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 27 900,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 5 479,56 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 22 500,00 

w tym a) materiały 1 500,00 

 b) usługi obce   

 c) pozostałe koszty rodzajowe  21 000,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 37 045,73 

1. Narzut kosztów wydziałowych  21 165,42 

2. Narzut kosztów ogólnych  15 880,31 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 0,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 161 989,19 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

26 998,20 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 999,80 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
53,9 

  



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku: Europeistyka 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 
Liczba semestrów*:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 69 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 277 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  744 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 5 000 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 18% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 448 196,25 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  448 196,25 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 316 800,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  18 300,00 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 28 483,50 

  d) narzuty na wynagrodzenia  84 612,75 

     * składki ZUS - pracodawcy 65 813,64 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  18 799,11 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 0,00 

  w tym:   

  a) materiały 0,00 

  b) usługi obce 0,00 

  c) pozostałe koszty rodzajowe  0,00 

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 133 790,19 

1. Narzut kosztów wydziałowych  75 924,44 

2. Narzut kosztów ogólnych  56 965,74 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 900,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 581 986,44 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

145 496,61 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 101,03 

    
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
11,3 

 



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku:  Analityka Gospodarcza 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 
Liczba semestrów*:  6 

Średnia liczba studentów w semestrze: 75 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 450 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  1 100 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 50 000 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 18% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 678 513,75 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  678 513,75 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 506 600,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  700,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 43 120,50 

 d) narzuty na wynagrodzenia  128 093,25 

    * składki ZUS - pracodawcy 99 633,72 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  28 459,53 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 0,00 

w tym: a) materiały   

 b) usługi obce 0,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 210 179,33 

1. Narzut kosztów wydziałowych  114 940,23 

2. Narzut kosztów ogólnych  86 239,10 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 9 000,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 888 693,08 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
148 115,51 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
1 974,87 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
10,8 



Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Nazwa kierunku:  Analityka Gospodarcza 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów*:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 85 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 341 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta*  776 

Narzut kosztów wydziałowych* 0,1694 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 30 000 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 18% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* dane określone przez wydział prowadzący kształcenie  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 556 600,63 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  556 600,63 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 415 600,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  550,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 35 372,75 

 d) narzuty na wynagrodzenia  105 077,88 

    * składki ZUS - pracodawcy 81 731,86 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  23 346,02 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  0,00 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 0,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 0,00 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 0,00 

w tym: a) materiały   

 b) usługi obce   

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 170 432,09 

1. Narzut kosztów wydziałowych  94 288,15 

2. Narzut kosztów ogólnych  70 743,94 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 5 400,00 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 727 032,71 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
181 758,18 

   V. Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 132,06 

   VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

11,0 



Wydział: Inżynierii Lądowej i środowiska 

Nazwa kierunku:  Budownictwo  

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów:  8 

Średnia liczba studentów w semestrze: 66 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 265 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  1 603 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1814 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 711 811 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 36% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 742 665,85 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  639 010,79 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 405 620,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  86 648,50 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 41 842,82 

 d) narzuty na wynagrodzenia  104 899,46 

    * składki ZUS - pracodawcy 104 899,46 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  64 785,06 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 54 150,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 10 635,06 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 38 870,00 

w tym: a) materiały + korespondencja 26 590,00 

 b) usługi obce 6 640,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe  5 640,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 449 835,38 

1. Narzut kosztów wydziałowych  134 719,58 

2. Narzut kosztów ogólnych  94 392,83 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 220 722,97 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 1 192 501,23 

   
IV. 

Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

149 062,65 

   
V. 

Opłata studenta za studia za semestr                                    
(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 

2 250,00 

   
VI. 

Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            
(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 

11,00 

 



Wydział: Inżynierii Lądowej i środowiska 

Nazwa kierunku:  Budownictwo  

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 87 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 174 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  765 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1814 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 711 811 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 36% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 567 423,02 

1.  Koszty zatrudnienia pracowników PG  501 990,78 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 329 820,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  56 893,73 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 32 870,67 

  d) narzuty na wynagrodzenia  82 406,38 

     * składki ZUS - pracodawcy 82 406,38 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  33 319,74 

  w tym:   

  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 27 850,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 5 469,74 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 32 112,50 

  w tym:   

  a) materiały + korespondencja 25 690,00 

  b) usługi obce 6 422,50 

  c) pozostałe koszty rodzajowe    

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 319 977,53 

1. Narzut kosztów wydziałowych  102 930,54 

2. Narzut kosztów ogólnych  72 119,47 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 144 927,53 

      
III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 887 400,55 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
221 850,14 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 550,00 

    
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
13,3 

 



Wydział: Inżynierii Lądowej i środowiska 

Nazwa kierunku:  Inżynieria Środowiska inż. 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów:  8 

Średnia liczba studentów w semestrze: 30 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 119 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  1 596 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1814 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 711 811 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 36% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 333 498,53 

1.  Koszty zatrudnienia pracowników PG  312 918,65 

w tym:  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 202 150,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  38 910,08 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 20 490,11 

  d) narzuty na wynagrodzenia  51 368,46 

     * składki ZUS - pracodawcy 51 368,46 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  5 024,88 

     w tym:  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 4 200,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 824,88 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 15 555,00 

w tym  a) materiały + korespondencja 9 560,00 

  b) usługi obce 1 915,00 

  c) pozostałe koszty rodzajowe  4 080,00 

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 202 001,40 

1. Narzut kosztów wydziałowych  60 496,63 

2. Narzut kosztów ogólnych  42 387,66 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 99 117,11 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 535 499,93 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     
(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 

66 937,49 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 250,00 

    
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
11 

 



Wydział: Inżynierii Lądowej i środowiska 

Nazwa kierunku:  Inżynieria Środowiska II 

Poziom studiów: studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 41 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 81 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  800 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1814 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 711 811 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 36% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I.  
bezpo
średni
e  

Koszty bezpośrednie (1+2+3) 269 097,13 

1.  Koszty zatrudnienia pracowników PG  251 706,93 

w tym:  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 167 420,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. wykł, docent   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  26 485,01 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 16 481,93 

  d) narzuty na wynagrodzenia  41 319,99 

     * składki ZUS - pracodawcy 41 319,99 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  9 571,20 

w tym:  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 8 000,00 

     * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

     * adiunkt, st. Wykł, doc.   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 1 571,20 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 7 819,00 

w tym:  a) materiały + korespondencja 6 520,00 

  b) usługi obce 1 299,00 

  c) pozostałe koszty rodzajowe    

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 150 482,73 

1. Narzut kosztów wydziałowych  48 814,22 

2. Narzut kosztów ogólnych  34 202,25 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 67 466,26 

   
III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 419 579,87 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                    (poz. III podzielona 
przez liczbę semestrów) 

104 894,97 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                   (poz. IV 

podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 590,00 

    
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
13 

 

  



Wydział: Inżynierii Lądowej i środowiska 

Nazwa kierunku:  Geodezji i kartografii 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów:  8 

Średnia liczba studentów w semestrze: 24 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 95 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  1 700 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,1814 

Narzut kosztów ogólnych  0,1271 

Koszt amortyzacji i remontów* 1 711 811 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 36% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE SUMA 

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 308 347,63 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  247 017,77 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 159 230,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. wykł, docent   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  31 062,67 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 16 174,88 

 d) narzuty na wynagrodzenia  40 550,23 

    * składki ZUS - pracodawcy 40 550,23 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,00 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  49 231,86 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 41 150,00 

    * prof. zwyczajny, nadzw, wizytujący   

    * adiunkt, st. Wykł, doc.   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 8 081,86 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 12 098,00 

w tym: a) materiały + korespondencja 7 380,00 

 b) usługi obce 1 478,00 

 c) pozostałe koszty rodzajowe  3 240,00 

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 174 252,35 

1. Narzut kosztów wydziałowych  55 934,26 

2. Narzut kosztów ogólnych  39 190,98 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 79 127,10 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 482 599,98 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                    (poz. III 

podzielona przez liczbę semestrów) 
60 325,00 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                   (poz. IV 

podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 540,00 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
12,0 

 

  



Wydział: Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Nazwa kierunku:  Oceanotechnika 

Poziom studiów: studia niestacjonarne I stopnia  
Liczba semestrów:  7 

Średnia liczba studentów w semestrze: 18 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 140 

Liczba grup studenckich:   

Liczba godzin na 1 studenta  1 502 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,2414 

Narzut kosztów ogólnych  0,1149 

Koszt amortyzacji i remontów* 682 738 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 4% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

 WYSZCZEGÓLNIENIE  SUMA  

I. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 232 620,64 

1. Koszty zatrudnienia pracowników PG  192 440,45 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 81 090,00 

    * prof. zwyczajny, wizytujący   

    * profesor nzw., adiunkt ze stopniem dr hab., docent   

    * adiunkt ze stopniem dr, starszy wykładowca   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

    * pracownik inżynieryjno-techniczny   

 b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  61 017,00 

 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 12 079,10 

 d) narzuty na wynagrodzenia  38 254,35 

    * składki ZUS - pracodawcy 30 282,15 

    * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  7 972,20 

2. Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  29 180,20 

w tym: a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 24 390,00 

    * prof. zwyczajny, wizytujący   

    * profesor nzw., adiunkt ze stopniem dr hab., docent   

    * adiunkt ze stopniem dr, starszy wykładowca   

    * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

 b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 4 790,20 

3. Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 11 000,00 

w tym: a) materiały 11 000,00 

 b) usługi obce   

 c) pozostałe koszty rodzajowe    

II. Koszty pośrednie (1+2+3) 111 079,81 

1. Narzut kosztów wydziałowych  56 154,62 

2. Narzut kosztów ogólnych  26 728,11 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 28 197,08 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 343 700,46 

   
IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                     

(poz. III podzielona przez liczbę semestrów) 
42 962,56 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                    

(poz. IV podzielona przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 455,00 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
13,1 

 



Wydział: Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Nazwa kierunku:  Oceanotechnika 

Poziom studiów: II stopnia (niestacjonarne) 
Liczba semestrów:  4 

Średnia liczba studentów w semestrze: 15 

Przewidywana liczba studentów ogółem: 60 

Liczba godzin na 1 studenta  806 

Narzut kosztów wydziałowych*  0,2414 

Narzut kosztów ogólnych  0,1149 

Koszt amortyzacji i remontów* 682 738 

Narzut kosztów amortyzacji i remontów* 4% 

składki ZUS - pracodawcy 0,1964 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  0,0561 

* pozycje ustalane indywidualnie przez jednostkę prowadzącą studia  

WYSZCZEGÓLNIENIE  SUMA  

I.  Koszty bezpośrednie (1+2+3) 91 132,57 

1.  Koszty zatrudnienia pracowników PG  73 642,15 

w tym:  a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 43 090,00 

     * prof. zwyczajny, wizytujący   

     * profesor nzw., adiunkt ze stopniem dr hab., docent   

     * adiunkt ze stopniem dr, starszy wykładowca   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

     * pracownik inżynieryjno-techniczny   

  b) wynagrodzenia pracowników niebedących NA  11 290,80 

  c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" pensja (poz. a+b) x 8,5% 4 622,37 

  d) narzuty na wynagrodzenia  14 638,99 

     * składki ZUS - pracodawcy 11 588,22 

     * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3 050,76 

2.  Koszty zatrudnienia obcych pracowników - umowy cywilno-prawne  12 490,42 

w tym:   a) Koszty wynagrodzeń według stanowisk  - NA 10 440,00 

     * prof. zwyczajny, wizytujący   

     * profesor nzw., adiunkt ze stopniem dr hab., docent   

     * adiunkt ze stopniem dr, starszy wykładowca   

     * wykładowca asystent, lektor, instruktor   

  b) narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy 2 050,42 

3.  Pozostałe koszty rodzajowe (a+b+c+d) 5 000,00 

w tym:  a) materiały 5 000,00 

  b) usługi obce   

  c) pozostałe koszty rodzajowe    

II.  Koszty pośrednie (1+2+3) 60 667,61 

1. Narzut kosztów wydziałowych  21 999,40 

2. Narzut kosztów ogólnych  10 471,13 

3. Narzut kosztów amortyzacji i remontów 28 197,08 

III. Ogółem koszty kształcenia (I + II) 151 800,18 

IV. Średni koszt kształcenia za semestr                                    (poz. III podzielona 
przez liczbę semestrów) 

37 950,05 

   
V. Opłata studenta za studia za semestr                                   (poz. IV podzielona 

przez średnią liczbę studentów w semestrze) 
2 530,00 

   
VI. Opłata studenta za godzinę zajęć dydaktycznych w sem.                                                                            

(poz. V podzielona przez średnią liczbę godzin w semestrze) 
12,6 

 


