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Uchwała nr 18/2021  

Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 7 grudnia 2021 r.  

 

w sprawie zaopiniowania prowizorium budżetowego na 2022 rok  

 

 Działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 81 ust. 3 w zw. z ust. 8 Statutu Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z 29 kwietnia 2021 r. 

ze zm.) Rada Uczelni uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z projektem prowizorium budżetowego na rok 2022 Politechniki 

Rzeszowskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Rada Uczelni 

pozytywnie opiniuje przedłożony dokument. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Członkowie Rady Uczelni obecni na posiedzeniu: 

 

1) Beata RAPA – przewodnicząca Rady  ………………………… 

 

2) Adam HAMRYSZCZAK   ………………………… 

 

3) Jan SAWICKI     ………………………… 

 

4) prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI  ………………………… 

 

5) prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ  ………………………… 

 

6) prof. dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI  ………………………… 

 

7) Kamil CHOHURA    ………………………… 
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Załącznik do Uchwały nr 18/2021 Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej  

im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 grudnia 2021 r. 

 
 

Prowizorium budżetowe Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  
na 2022 rok 

 
1. Gospodarka finansowa  Uczelni w okresie od 1 stycznia 2022 r. do czasu ustalenia planu rzeczowo-

finansowego na 2022 rok prowadzona będzie w oparciu o prowizorium budżetowe, przy założeniu, 

że subwencja na rok 2022 będzie na poziomie roku 2021,  wg następujących zasad:  

a) Działalność dydaktyczna finansowana z części subwencji wydzielonej na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego oraz dochodów własnych: 

• miesięczne wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi – realizacja na 

bieżąco zgodnie z zawartymi umowami, 

• media, w szczególności energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki – realizacja na bieżąco 

zgodnie z zawartymi umowami ,  

• wydatki rzeczowe – w zakresie koniecznie niezbędnym lub awaryjnym , 

• remonty, w tym remonty domów studenckich wg umów po przetargowych  – realizacja na 

bieżąco w przypadku sytuacji awaryjnych;  

b)Działalność naukowa:  

•  finansowanie działalności naukowej w celu zapewnienia jej kontynuacji , w tym kształcenie 

w szkole doktorskiej realizowanej z części subwencji wydzielonej na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego do wysokości środków wydzielonych w ramach prowizorium – 

podział środków wg dyscyplin naukowych zostanie przeprowadzony  na podstawie odrębnej 

procedury; 

• projekty badawcze realizacja na bieżąco wg harmonogramów wynikających z podpisanych 

umów, 

• zlecenia z zewnątrz finansowane będą do wysokości wynikających  zawartych umów; 

b) Fundusz Stypendialny: 

• stypendia i zapomogi i dla studentów i doktorantów zgodnie z decyzjami wypłacane będą na 

bieżąco, zgodnie z przyjętym regulaminem; 

c) Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych: 

•  w zakresie niezbędnym lub awaryjnym dla zapewnienia studentom i doktorantom, będącym 

osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia do 

wysokości posiadanych środków na wyodrębnionym rachunku; 

d) Działalność domów studenckich i Domu Asystenta: 

• miesięczne wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi – realizacja na 

bieżąco zgodnie z zawartymi umowami,,  

• media, w szczególności energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki – realizacja na bieżąco 

zgodnie z zawartymi umowami, 

• wydatki rzeczowe – w zakresie koniecznie niezbędnym lub awaryjnym; 

e) Działalność socjalna 

• do wysokości planowanych wydatków w 2021r. 

f) Zadania inwestycyjne: 

• rozpoczęte i niezakończone w 2021r. wg zawartych umów; nowe umowy zawierane będą 

w ramach posiadanych środków inwestycyjnych;  

g) Inne: 

• w zakresie niezbędnym lub awaryjnym. 
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2. Poziom wydatków i kosztów nie może przekroczyć oczekiwanych przychodów określonych 

w poniższej tabeli, które stanowią wysokość planowanego budżetu na 2022 rok: 

w tysiącach złotych 

l.p. Jednostka organizacyjna lub zadania  subwencja 

przychody własne                              

z działalności 

dydaktycznej 

inne 

wpływy/dotacje  

1. 
Wydział Budownictwa, lnżynierii  

Środowiska  i Architektury 
19 639,00 1 765,00 48,00 

2. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 34 998,00 3 432,00 120,00 

3. Wydział Chemiczny 11 525,00 52,00 54,00 

4. Wydział Elektrotechniki i Informatyki 18 598,00 2 114,00 762,00 

5. Wydział Zarządzania 16 370,00 4 553,00 28,00 

6. 
Wydział Matematyki i Fizyki 

Stosowanej 
7 530,00 30,00 5,00 

7. 
Wydział Mechaniczno  - Technologiczny                                   

w Stalowej Woli 
2 687,00 992,00 170,00 

8. Ośrodek Kształcenia Lotniczego 
    

6 359,00 

9. Koszty ogólne 18 483,00   85,00 

10. Biblioteka 1 611,00   6,00 

11. 
Studencka działalność naukowa, 

kulturalna  i sportowa 
385,00   246,00 

12. Rezerwa Prorektora ds. studenckich 40,00     

13. Sprawy studenckie 220,00     

14. Rezerwa Prorektora ds. kształcenia 40,00     

15. 
Sprawy doktorantów _ samorząd 

doktorantów 
15,00     

16. 

Centrum Komunikacji i Kultury 

Akademickiej,  w tym Akademickie 

Radio i TV Centrum   

  50,00 

17. Oficyna Wydawnicza 853,00   75,00 

18. Rozwój kadry naukowej 800,00   60,00 

19. 
Międzynarodowa współpraca 

dydaktyczna  i naukowa  
95,00     
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20. Rezerwa Rektora 3 120,00   504,00 

21. Remonty centralne 1 300,00     

22. 
Utrzymanie powierzchni 

ogólnodostępnych  
8 341,00   329,00 

23. 
Akademicki Ośrodek Szybowcowy                                                  

w Bezmiechowej - Laboratorium 
  50,00 130,00 

24. 
Akademicki Ośrodek Szybowcowy                                              

w Bezmiechowej - Administracja 
    400,00 

25. 
Ośrodek naukowo-dydaktyczny                          

w Albigowej 
100,00      

26. Dom Asystenta     715,00 

27. Działalność  Domów Studenckich     6 000,00 

28. Druki i rekrutacja     716,00 

29. 
Kursy, konferencje, studia 

podyplomowe 
    1 040,00 

30. 
Środki na realizację projektów 

finansowanych z NCBiR 
    3 063,00 

31. 
Środki na realizację projektów 

finansowanych z NCN 
    1 014,00 

32. 

Środki na realizację przedsięwzięć 

współfinansowanych ze źródeł 

zagranicznych 

    10 505,00 

33. 

Środki na realizację programów lub 

przedsięwzięć ustanowionych przez 

ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego  i nauki  

    5 542,00 

34. 
Sprzedaż prac i usług  badawczych 

i rozwojowych 
    6 253,00 

35. 

Działalność naukowo-badawcza, 

utrzymanie  i rozwój potencjału 

badawczego 

10 200,00   64,00 

36. RMSK komercja +  RMSK SPUB     860,00 

37. Fundusz Stypendialny     24 750,00 

38. 
Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 
    440,00 

39. 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych   
  5 274,00 

 

3. Na podstawie określonego w pkt. 2 poziomu budżetu jednostek i obszarów działalności ustalone 

zostaną limity wydatków rzeczowych, które będą podstawą do utworzenia  planów zakupów. 

4. Zobowiązuje się prorektorów, dziekanów, kanclerza, dyrektorów oraz kierowników jednostek do 

ścisłego stosowania ustalonego prowizorium budżetowego.  

5. Uczelnia jest jednostką sektora finansów publicznych i zobligowana jest do przestrzegania 

przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wydatkowanie środków publicznych musi być zgodne z wyżej wymienionymi ustawami. 


