Uchwała Nr 60/2010
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad
podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycznej w roku
akademickim 2010/2011
Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 23 statutu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:
§1
1. Środki finansowe uzyskane przez Uniwersytet z wpływów z odpłatnej działalności dydaktycznej,
pozostałe po pokryciu kosztów bezpośrednich tej działalności, mogą być przeznaczone na zwiększenie
wynagrodzeń osobowych ponad wysokość wynikającą z otrzymanej dotacji, o której mowa w art. 94
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pokrycie pochodnych
od tych wynagrodzeń.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności przeznaczone na zwiększenie
wynagrodzeń zasadniczych, dodatków, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzeń z
tytułu umów cywilno-prawnych oraz na nagrody w formie premii indywidualnych.
§2
Wysokość zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników wydziału w ramach środków, o których
mowa w § 1 ust. 1, pozostających w dyspozycji wydziału, ustala rada wydziału na wniosek dziekana,
po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Realizacja uchwały rady wydziału
następuje po uzyskaniu akceptacji Rektora.
§3
1. Zwiększone wynagrodzenia, w tym dodatki z tytułu powierzenia dodatkowych zadań, mogą być
przyznawane na okres jednego semestru, roku akademickiego lub roku kalendarzowego.
2. Na kierunkach studiów, które w poprzednich latach akademickich wypracowały deficyt (stratę),
wynagrodzenia nie podlegają zwiększeniu do chwili pokrycia deficytu.
§4
1. Wpływy uzyskane z odpłatnej działalności dydaktycznej na studiach niestacjonarnych na
poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w roku akademickim 2010/2011 są dzielone w następujący
sposób:
1) 50% wpływów pozostawia się do dyspozycji wydziału (m.in. na pokrycie kosztów
prowadzenia tych zajęć), w którym te wpływy zostały uzyskane;
2) 50% przekazuje się do budżetu ogólnouczelnianego, z tego 1% przeznacza się na fundusz
solidarności międzywydziałowej i 1% na fundusz informatyzacji, pozostające do dyspozycji Rektora.

2. Wpływy uzyskane z odpłatnej działalności dydaktycznej na studiach podyplomowych oraz
niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2010/2011 są dzielone w następujący
sposób:
1) 75 % wpływów pozostawia się do dyspozycji wydziału, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki
lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej;
2) 25% wpływów przekazuje się do budżetu ogólnouczelnianego.
3. Wpływy uzyskane z kursów i innych form działalności dydaktycznej niewymienione w ust. l i 2 w
roku akademickim 2010/2011 są dzielone w następujący sposób:
1) 90 % wpływów pozostawia się do dyspozycji jednostki organizacyjnej;
2) 10% wpływów przekazuje się do budżetu ogólnouczelnianego.
4. Wpływy uzyskane z konferencji i pozostałych imprez organizowanych przez UKSW i na zlecenia
innych jednostek w roku akademickim 2010/2010 dzielone są w następujący sposób:
1) 90 % wpływów pozostawia się do dyspozycji jednostki na koszty bezpośrednie;
2) 10% wpływów przekazuje się do budżetu ogólnouczelnianego na pokrycie kosztów
ogólnych.
5. Wpływy uzyskane z olimpiad dzielone są przez Rektora po zasięgnięciu opinii Komisji
Finansowej.
§5
ł. Ze środków pozostających w dyspozycji wydziału lub innej jednostki organizacyjnej finansuje się w
szczególności:
1) koszty rzeczowe związane z prowadzeniem odpłatnej działalności dydaktycznej;
2) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli akademickich wydziału, wraz z pochodnymi;
3) wynagrodzenia nauczycieli akademickich spoza wydziału, prowadzących na wydziale zajęcia,
za które są pobierane opłaty;
4) wynagrodzenia pracowników wydziału i pracowników Uniwersytetu spoza wydziału (w
ustalonej przez Rektora liczbie etatów), za zajęcia realizowane w ramach pensum lub godzin
ponadwymiarowych dla studentów wydziału;
5) koszty prowadzenia sekretariatu dla odpłatnych form kształcenia;
6) inne wydatki wydziału, w szczególności rozwój bazy materialnej, zakup środków trwałych,
organizację sympozjów i konferencji, działalność wydawniczą, stypendia dla doktorantów,
wyjazdy na zagraniczne konferencje, sympozja, staże;
7) koszty praktyk studenckich;
8) koszty promocji studiów ( w tym: ogłoszenia w prasie, druk informatorów itd.);
9) koszty działalności inicjatyw studenckich ( warsztaty integracyjne, koła naukowe);

10) koszty rozwoju kadry naukowej i nienaukowej.
2. Szczegółowe zasady wykorzystania środków własnych wydziału ustala rada wydziału na
wniosek dziekana lub rada programowa ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych na
wniosek kierownika jednostki.
3. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych są uruchamiane po
zatwierdzeniu

przez

Rektora

kalkulacji

finansowej

odpłatnych

form

działalności

dydaktycznej.
4. Środki własne wydziału, po zabezpieczeniu rezerwy na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki"), winny być wykorzystane do końca roku
budżetowego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

