
Zarządzenie Nr 17/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 18 marca 2020r. 
 

w sprawie zasad tworzenia i korzystania z funduszy utworzonych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85), § 78 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elbląg z dnia 26 września 2019 r., zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

1. Fundusze, o których mowa w § 77 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, tworzy się w formie odpisu w ciężar kosztów 

działalności operacyjnej.  

Własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia 

naukowe dla pracowników tworzy się w sposób określony w art. 420 ustawy Prawo             

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Sumaryczna wysokość wszystkich odpisów na fundusze, określone w ust. 1, nie może 

przekroczyć 80 % zysku netto osiągniętego w roku, w którym następuje odpis.  

3. Ewidencję funduszy prowadzi się na oddzielnych kontach. 

4. Odpisy dokonane na poszczególne fundusze w konkretnym roku mogą być 
wykorzystywane począwszy od roku następnego. 

5. Niewykorzystane środki poszczególnych funduszy przechodzą na kolejny rok                        

w ramach każdego z funduszy oddzielnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje 

możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami.  

 

§ 2 

Fundusz remontowy ma uelastycznić możliwość finansowania remontów, w przypadku 

gdy ich koszt przekracza możliwość finansowania z rocznej subwencji (mówiąc inaczej 

fundusz remontowy służy „zbieraniu” środków na remont w kilku kolejnych latach). 

Ewidencję funduszu prowadzi się na koncie „852-1”. 

 

§ 3 

Fundusz rozwoju Uczelni ma służyć finansowaniu badań naukowych (np. w oparciu                  

o uczelniane granty), gromadzeniu kapitału na zakładanie spółek celowych oraz na 

wkłady własne do projektów i grantów zewnętrznych.  

Ewidencję funduszu prowadzi się na koncie „852-3”. 

 

§ 4 

Fundusz społeczny dla studentów tworzy się w celu finansowania ich społecznej 

działalności, zgłaszanej do konkursów ogłaszanych przez Uczelnię, zgodnie                                 

z regulaminem tego funduszu.  

Ewidencję funduszu prowadzi się na koncie „852-4”. 

 

§ 5 

Własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe 

dla pracowników tworzy się jako fakultatywny, zgodnie z art. 420 ustawy Prawo                         

o szkolnictwie wyższym i nauce. Przeznaczony jest na specjalne stypendia za wyjątkowo 

dobre wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla nauczycieli 

akademickich, którzy są w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej lub 

„monografii habilitacyjnej” (w okresie od 6 do 12 miesięcy). Stypendia dla studentów                  



i dla nauczycieli akademickich będą przydzielane w formie konkursowej zgodnie                        

z opracowanymi regulaminami konkursów. Odpowiedzialnym za procedowanie tego 

funduszu jest Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych.  

Ewidencję funduszu prowadzi się na koncie „852-2”. 

 

§ 6 

Fundusz wspomagający rozwój kompetencji społecznych oraz fundusz rozwoju sportu ma 

finansować operacyjną działalność studentów podejmowaną przez nich w module 

dydaktycznym „Kultura społeczna i zawodowa”. Środki są przyznawane zgodnie                        

z regulaminem funduszu. Drugim celem funduszu jest finansowanie rozwoju sportu                   

w Uczelni, a w szczególności udziału studentów w kosztownych zawodach, olimpiadach, 

itp.  

Ewidencję funduszu prowadzi się na koncie „852-5”. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zysku 

osiągniętego w 2019 roku. 

 

 

 
     Rektor  

 

 

                                                              prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


