Uchwała Nr 17/2018
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń
ze źródeł pozabudżetowych.
Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 późn. zm.) oraz § 36 ust 2 pkt 2a Statutu Politechniki Rzeszowskiej, Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje:
§1
1. Mając na względzie możliwość uzyskania przychodów ze źródeł innych niż określone
w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat PRz wyraża
zgodę na przeznaczenie tych środków na zwiększenie wynagrodzeń w stosunku do wynagrodzeń
określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063).
2. Środki, określone w ust. 1, przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie wskazanej
każdorocznie w planie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym uchwałą Senatu PRz. W okresie
poprzedzającym zaakceptowanie planu rzeczowo-finansowego dopuszczalne jest przeznaczenie
środków, określonych w ust. 1, na zwiększenie wynagrodzeń z zachowaniem limitów wskazanych
w uchwale Senatu PRz o ustaleniu prowizorium budżetowego na dany rok kalendarzowy.
3. Przyznanie zwiększonego wynagrodzenia wymaga akceptacji Kwestora, wyrażonej poprzez dokonanie kontroli wstępnej, o której mowa w art. 54 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§2
Zasady przyznawania wynagrodzeń finansowanych ze środków, określonych w § 1 ust. 1, określi
w drodze zarządzenia Rektor. Szczegółowe uregulowania zostaną podane w zarządzeniu Rektora
uzgodnionym ze związkami zawodowymi.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§4
Tracą moc uchwała nr 11/2007 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
wynagrodzeń finansowanych ze środków pozabudżetowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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