ZARZĄDZENIE Nr 42/2016
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zasad dysponowania środkami z budżetu
na realizację strategii rozwoju uczelni

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt 6 lit. a Statutu UKSW, w związku z § 38a Zarządzenia Nr 16/2014 Rektora
UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej
uczelni, zarządza się, co następuje:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zarządzenie wykonuje 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 16/2014”, zmienione Zarządzeniem Nr 76/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r.
zmieniającym Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji
i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni, 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.
2. Budżet na realizację strategii rozwoju uczelni określa się zgodnie z § 37 Zarządzenia Nr 16/2014,
dzieląc na część ogólnouczelnianą i część wydziałową.
3. Rektor uruchamia budżet na realizację strategii rozwoju uczelni w terminie do 31 stycznia danego
roku, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko wyodrębnieniu takiego budżetu lub
o jego wyodrębnieniu w innym terminie.

PODZIAŁ CZĘŚCI OGÓLNOUCZELNIANEJ BUDŻETU NA REALIZACJĘ
STRATEGII ROZWOJU UCZELNI I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z TEJ CZĘŚCI
§2
Rektor ustala priorytety wynikające ze strategii rozwoju uczelni oraz podejmuje decyzję o podziale
środków na część do dyspozycji Rektora i części do dyspozycji poszczególnych Prorektorów w terminie
do 31 stycznia danego roku, zgodnie z § 38a Zarządzenia Nr 16/2014.
§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 16/2014, ogłaszają nabór wniosków wraz z kwotą przeznaczoną do sfinansowania wniosków oraz
listą tematów, które mogą znaleźć wsparcie z części 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 daty,
kiedy upływa termin naboru wniosków.
2. Prorektorzy przekazują zestawienia wysokości przyznanych środków na określone zadania
do Dyrektora Kancelarii Rektora 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.

PODZIAŁ CZĘŚCI WYDZIAŁOWEJ BUDŻETU NA REALIZACJĘ
STRATEGII ROZWOJU UCZELNI I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z TEJ CZĘŚCI
§6
1. Dziekan ustala priorytety wynikające ze strategii rozwoju wydziału zgodne ze strategią rozwoju
uczelni i wydziału oraz podejmuje decyzję o podziale środków na część do dyspozycji Dziekana
i części do dyspozycji poszczególnych katedr w zależności od liczby zatrudnionych w nich osób
ze stopniem naukowym co najmniej doktora w terminie do 31 stycznia danego roku.
2. Część do dyspozycji Dziekana wynosi nie więcej niż 50% środków przyznanych decyzją, o której
mowa w 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 części do dyspozycji Dziekana oraz z części 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 zadań 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 części wydziałowej i umieszcza
je na stronie internetowej wydziału w terminie 3 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu lub
odmowie przyznania środków.

§9
1. W przypadku, gdy część środków do dyspozycji Dziekana nie przekracza 5 000 zł., nie mają
zastosowania § 6-8.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dziekan podejmuje decyzję o wydatkowaniu środków
na strategię rozwoju wydziału, zgodnie ze strategią rozwoju uczelni i wydziału.
§ 10
1. Dziekan informuje na piśmie Rektora i Kwestora o decyzjach podejmowanych na podstawie
§ 6-9 w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Kwestor wstrzymuje finansowanie
działań z części wydziałowej budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 11
1. Rozliczenie środków z części do dyspozycji Rektora i części do dyspozycji poszczególnych
Prorektorów oraz z części wydziałowej następuje zgodnie z zasadami gospodarki finansowej,
o których mowa w Zarządzeniu Nr 16/2014.
2. Prorektorzy i Dziekani składają Rektorowi sprawozdanie zbiorcze ze sposobu wydatkowania
środków z części ogólnouczelnianej i wydziałowej budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni
w terminie 30 dni od daty zakończenia roku finansowego.
§ 12
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2015 Rektora UKSW z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zasad
dysponowania środkami z budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

