UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
Zarządzenie Nr 29/2006
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów
Na podstawie § 28 ust.2) Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, w związku z art. 94 ust. 2 oraz art. 103 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) – zarządza się,
co następuje:
§1
1. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zwany dalej „Funduszem”,
w części pochodzącej z dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów
i doktorantów, zwanej dalej „dotacją”, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg dla
studentów i doktorantów, a także na remonty domów (konwikt) i stołówek studenckich.
2. Na pomoc materialną dla doktorantów przeznacza się 3 % dotacji otrzymanej przez
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej
„Uniwersytetem”.
§2
1. Fundusz w części pochodzącej z opłat za korzystanie z domu studenckiego (konwiktu), opłat
za korzystanie ze stołówki studenckiej oraz z innych przychodów, w tym opłat za wynajem
pomieszczeń w domach (konwikcie) i stołówkach studenckich, przeznacza się na pokrycie
kosztów utrzymania domów (konwiktu) i stołówek studenckich, a także na wynagrodzenia
pracowników Uniwersytetu zatrudnionych w tych domach (konwikcie) i stołówkach oraz na
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Fundusz w części, o której mowa w ust. 1, może być również, na podstawie decyzji Rektora,
przeznaczony na wypłatę stypendiów i zapomóg oraz remonty i modernizację domów
i stołówek studenckich.
3. Koszty utrzymania domów (konwiktu) i stołówek studenckich, o których mowa w ust. 1,
obejmują koszty bezpośrednie oraz narzut kosztów ogólnych.
4. Kosztami bezpośrednimi są koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem domów
(konwiktu) i stołówek studenckich. Do kosztów bezpośrednich zalicza się w szczególności
koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty usług i materiałów oraz amortyzację
środków trwałych.
5. Narzut kosztów ogólnych, o którym mowa w ust. 3, ustala się w wysokości 20 %
poniesionych kosztów bezpośrednich.
§3

Fundusz, w części wynoszącej 0,2 % dotacji otrzymanej przez Uniwersytet, przeznacza
się na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez Uniwersytet.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 ust. 2, który wchodzi
w życie z dniem1 października 2006 r.
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