
(Dział Organizacyjny-2005) 

Pismo Okólne Nr 8/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lipca 2005 r. 
 

w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe 
w roku akademickim 2004/2005 

 
 
1. W roku  akademickim  2004/2005 za zajęcia usługowe prowadzone przez wydział dla 

innych wydziałów obowiązują następujące stawki:   
 1/ za godzinę wykładu      - 40,00 zł, 
 2/ za godzinę pozostałych zajęć / ćwiczenia, laboratoria/ - 31,00 zł. 
  Kwota ta powinna być  pomnożona przez  współczynnik  kosztochłonności kształcenia 
   określony dla kierunku świadczącego usługi. 
  
2.  Rozliczeń  finansowych za zajęcia usługowe prowadzone przez wydział dla innych wy-

działów dokonuje się według poniższych zasad: 
 1/ godziny  usługowe prowadzone  przez pracownika danego wydziału  ze studentami  

innych  wydziałów  w  ramach  obowiązującego  pensum – obciążają jednostkę zama-
wiającą kosztami rzeczowymi (innymi niż wynagrodzenia), co powoduje odpowiednie 
zwiększenie dotacji (przychodów) u wykonawcy oraz odpowiednie  zmniejszenie do-
tacji (przychodów) u zamawiającego. 

  Wzór „Rozliczenia godzin usługowych prowadzonych w ramach pensum na studiach  
dziennych, zaocznych, wieczorowych” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma 
okólnego, 

 2/ godziny  usługowe  prowadzone  na  studiach  dziennych, wieczorowych, zaocznych, 
w ramach godzin ponadwymiarowych podlegają rozliczeniu w dotacji dydaktycznej  
(przychodów),  tzn. powodują  zmniejszenie  dotacji  (przychodów) u zamawiającego  
i odpowiednio zwiększenie dotacji (przychodów) u wykonawcy.  

  Wzór „Rozliczenia godzin usługowych prowadzonych w ramach godzin ponadwymia-
rowych na studiach dziennych, wieczorowych,  zaocznych” stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego pisma okólnego, 

 3/ przy rozliczaniu godzin usługowych za godziny przepracowane w dni wolne od pracy 
rozliczane będą godziny obliczeniowe efektywnie przepracowane, 

 4/ rozliczenie   godzin   usługowych   następuje  na  koniec  każdego roku akademickiego 
   w terminie do dnia 30 września, 
 5/ wydzielona z budżetu Uniwersytetu pula dla wydziałów, przeznaczona na rozliczenie 

godzin usługowych, zostanie podzielona proporcjonalnie po rozliczeniu sprawozdań 
finansowych godzin usługowych między wydziałami, 

 6/ pełnomocnicy dziekanów do spraw finansowo-administracyjnych wydziałów  świad-
czących  godziny usługowe przedłożą po tym terminie  w Kwesturze  polecenie  prze-
księgowania środków finansowych.  

  Polecenie przeksięgowania winno być podpisane przez dziekana wydziału zamawiają-
cego i dziekana wydziału wykonującego godziny usługowe. 
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