
                 

   

    UCHWAŁA  NR    23/2013                                          

  SENATU  POLITECHNIKI  RZESZOWSKIEJ 

    z dnia 23 maja 2013 r. 

 

w sprawie : zasad  podziału dotacji budżetowej oraz wskaźników dotyczących 

                     opracowania planów rzeczowo-finansowych na 2013 r. 

  

Senat Politechniki Rzeszowskiej działając na podstawie § 97 ust.6 Statutu PRz z 2012 r. 

ustala następujące zasady podziału dotacji na działalność dydaktyczną. 

                 

 

I. Ogólne zasady podziału dotacji budżetowej. 

 

      1.  Uczelnia  otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu państwa: 

           -  na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników   

              stacjonarnych studiów doktoranckich  i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni,  

              w tym na remonty, 

          -  na zadania Uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane  

              z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków 

              szkoleniowych kadr powietrznych, 

          -   na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami  

              niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 

          -   na dofinansowanie zadań projakościowych. 

 

II. Szczegółowe zasady podziału dotacji stacjonarnej oraz zasady i wskaźniki dotyczące 

planów rzeczowo-finansowych. 

 

       1.  Z otrzymanej dotacji zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń finansowych wydziela 

            się środki do finansowania centralnego. 

 

      2.  Pozostała część dotacji dzielona jest na Wydziały.  

     

     3.  Algorytm podziału dotacji na wydziały opracowany został na podstawie zasad 

           podziału dotacji zawartych w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego 

           określających: 

 -  zasady podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych; 

 -  wskaźniki  kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych 

               pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów  

               kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. 

 

4. W algorytmie podziału dotacji stacjonarnej na 2013 rok określone zostały dla 

wydziałów następujące współczynniki : 

      0,65 – stała przeniesienia z roku poprzedniego, 

      0,35 – obliczone według poniższych wag: 

a) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego, 

b) 0,30 – dla wagi składnika kadrowego, 

c) 0,15 – dla wagi składnika dostępności kadry, 

d) 0,10 – dla wagi składnika badawczego, 

e) 0,05 – dla wagi składnika uprawnień, 

f) 0,05 – dla wagi składnika wymiany. 

 

    



5.  W podziale dotacji ustalonej na bazie 65% przeniesienia dotacji z 2012 r., jak również 

   w części wynikającej ze składnika studencko-doktoranckiego uwzględniane zostały  

   środki przyznane z tytułu usług dydaktycznych prowadzonych dla poszczególnych 

   kierunków studiów (rozliczenia międzywydziałowe usług dydaktycznych). 

  6.   Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu są finansowane 

         w ramach rozliczeń międzywydziałowych. 

 

7. Wprowadza się obowiązek refundowania ze środków na utrzymanie potencjału 

badawczego w ramach dotacji na działalność statutową oraz w pozostałej działalności 

badawczej (projekty badawcze, fundusze strukturalne itp.) wynagrodzeń pracowników 

związanych z tą częścią wynagrodzenia, która wynika z obowiązku prowadzenia prac 

badawczych i rozwojowych w ramach stosunku pracy. 

 

 8.   Poza obowiązującymi rozliczeniami międzywydziałowymi obowiązują dodatkowe 

       rozliczenia: 

      - na studiach stacjonarnych w zakresie godzin realizowanych przez nauczycieli 

        akademickich  WMiFS w ramach pensum na poszczególnych Wydziałach,  

     -  na studiach niestacjonarnych w zakresie wzajemnie świadczonych usług edukacyjnych   

        przez Wydziały. 

 

 9.   Ustala się minimalny poziom partycypowania wydziałów w odniesieniu do uzupełnienia  

       zbiorów bibliotecznych na poziomie roku 2012.  

10.  Ustala się koszty utrzymania pomieszczeń oraz sal wykładowych jednostek   

       organizacyjnych  wg obowiązujących zasad  na podstawie aktualnej kalkulacji kosztów. 

 

11.   Ustala się, że wydziały sfinansują remonty wykonywane na ich rzecz w wysokości  

        nie mniej niż 1%   przyznanej im dotacji. 

 

12.   Dotacja  na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym  

        osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 

        rozliczana centralnie.  

 

13.   Podziału rezerwy z dotacji dokonuje Rektor na etapie tworzenia planów rzeczowo- 

        finansowych. 

 

14.  Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków własnych i innych, pozyskanych 

       przez Uczelnię na ten cel środków są realizowane na podstawie akceptowanego przez 

       Senat planu inwestycyjnego. 

 

15.  W ramach ogólnouczelnianych środków inwestycyjnych wydziela się 20% środków na 

       cele określone w Strategii Rozwoju Uczelni. 

      Wydatkowanie środków inwestycyjnych na cele majątkowe określone w Strategii  

       Rozwoju odbywa się na podstawie odrębnego planu rzeczowo-finansowego. 

 

Odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz za 

utrzymanie poziomu kosztów  w granicach możliwości finansowych ponoszą dziekani 

wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących własne budżety 

 (§ 97 Statutu PRz ). 

 

 

       R E K T O R 

 

 

      Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

      


