ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zasad dysponowania środkami z budżetu na realizację
strategii rozwoju uczelni

Na podstawie § 38 ust. 4 Statutu UKSW, w związku z § 38a Zarządzenia nr 76/2014 Rektora
UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego Zarządzenie nr 16/2014 Rektora UKSW z
dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni
zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie wykonuje Zarządzenie nr 76/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r.
zmieniającego Zarządzenie nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie
organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni, zwane dalej Zarządzeniem nr
76/2014, i określa szczegółowe zasady dysponowania środkami z budżetu na realizację strategii
rozwoju uczelni oraz tryb występowania z wnioskami o przyznanie środków na cele realizacji
rozwoju strategii uczelni pozostające w dyspozycji Rektora, prorektorów lub dziekanów.
TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PULI OGÓLNOUCZELNIANEJ
§2
Zgodnie z § 38a Zarządzenia nr 76/2014, Rektor ustala priorytety wynikające ze strategii
rozwoju uczelni oraz podejmuje decyzję o podziale środków na pulę rektorską i pule dla
poszczególnych prorektorów w terminie do 31 stycznia danego roku.
§3
1. Na podstawie decyzji Rektora, o której mowa w § 2, Rektor i prorektorzy dzielą przyznane
środki na środki do dyspozycji własnej i środki przeznaczone na składane wnioski.
2. Podziału, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji w terminie 14 dni od dnia
wydania decyzji Rektora.

§4
1. Rektor i prorektorzy w zakresie swoich kompetencji i z uwzględnieniem § 38a ust. 2
Zarządzenia

nr 76/2014, ogłaszają nabór wniosków wraz z kwotą przeznaczoną do

sfinansowania wniosków oraz listą tematów, które mogą znaleźć wsparcie z puli
ogólnouczelnianej.
2. Nabór wniosków ogłasza Dyrektor Kancelarii Rektora na głównej stronie internetowej
uczelni w terminie 21 dni od daty decyzji o podziale środków, o którym mowa w § 3 ust. 2.
§5
1. Decyzję o przyznaniu lub o odmowie przyznania środków podejmuje się w terminie 14 dni
od ogłoszenia naboru wniosków.
2. Prorektorzy przekazują zestawienia dofinansowanych zadań do Biura Rektorskiego w
terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Dyrektor Kancelarii Rektora zamieszcza na głównej stronie internetowej uczelni zestawienie
zbiorcze zadań dofinansowanych przez Rektora i prorektorów w terminie 3 dni od daty
otrzymania zestawień, o których mowa w ust. 2.
TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PULI WYDZIAŁOWEJ
§6
1. Dziekan ustala priorytety wynikające ze strategii rozwoju wydziału zgodne ze strategią
rozwoju uczelni i wydziału oraz podejmuje decyzję o podziale środków na pulę dziekańską
i pule dla poszczególnych katedr w zależności od liczby zatrudnionych w nich osób ze
stopniem naukowym co najmniej doktora w terminie do 31 stycznia danego roku.
2. Pula dziekańska wynosi nie więcej niż 50 % środków przyznanych decyzją, o której mowa
ust. 1.
§7
1. W terminie 14 dni od podjęcia decyzji, o której mowa w § 6 ust. 1, Dziekan ogłasza nabór
wniosków wraz z kwotą przeznaczoną do sfinansowania wniosków oraz listą tematów, które
mogą znaleźć wsparcie z puli dziekańskiej oraz z puli przeznaczonej na dofinansowanie
katedr.
2. Kierownicy katedr, w ramach przyznanych im środków, informują dziekana o sposobie ich
zagospodarowania w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§8
1. Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosków indywidualnych. W przypadku środków przeznaczonych na
finansowanie katedr, dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
środków w terminie 14 dni od otrzymania od kierowników katedr informacji, o której mowa
w § 7 ust. 2.
2. Dziekan sporządza zestawienie zbiorcze dofinansowanych zadań z puli wydziałowej i
umieszcza je na stronie internetowej wydziału w terminie 3 dni od daty wydania decyzji o
przyznaniu lub odmowie przyznania środków.
§9
Rozliczenie środków z puli rektorskiej i puli dla poszczególnych prorektorów oraz z puli
wydziałowej następuje zgodnie z zasadami gospodarki finansowej, o których mowa w
Zarządzeniu nr 76/2014.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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