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Zarządzenie nr 1/2022 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 3 stycznia 2022 roku 
 

 

W sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego 

na 2022 rok. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j., Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w związku z art. 408 ust.1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zarządzam co następuje:  

 

 

§ 1 

W okresie od dnia 01.01.2022 roku do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu subwencji 

z Budżetu Państwa na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, dotacji na świadczenia 

stypendialne oraz dotacji na wsparcie osób niepełnosprawnych dla Karkonoskiej Państwowej 

Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, pozwalające na przygotowanie i zaopiniowanie planu 

rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2022, w celu umożliwienia wykonania zadań 

statutowych i zachowania płynności finansowej obowiązuje następujący tryb funkcjonowania 

Uczelni: 

 

1. Środki finansowe subwencji podmiotowej na utrzymanie i rozwój potencjału 

dydaktycznego otrzymywane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w miesięcznych transzach  

przeznaczone zostają na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 

2. Środki finansowe z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne przeznaczone 

zostają na uzupełnienie wypłat osobowych wraz z pochodnymi. 

3. Decyzje kadrowe i płacowe w Uczelni obciążające osobowy fundusz płac zostają 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

4. Wypłaty wynagrodzeń za prace wykonane w ramach studiów podyplomowych, kursów 

realizowane mogą być do wysokości posiadanych środków. 

5. Wydatki pozapłacowe finansowane z subwencji lub dotacji ponoszone mogą być w danym 

miesiącu do wysokości nie wyższej niż 1/12 planu 2021 roku wyłącznie na zakupy niezbędne 

lub awaryjne. 

6. Wstrzymuje się wydatki na zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł 

z wyjątkiem zakupów, co do których decyzje/umowy zostały podjęte przed 01.01.2022 r. 

(w szczególności zakupy finansowane lub dofinansowane z projektów UE). 

 

§ 2 

1. Środki finansowe z dotacji przechodzące saldem z roku 2021 oraz środki z dotacji 

Funduszu Stypendialnego otrzymywane w transzach miesięcznych w 2022 roku 

zabezpieczają wypłaty stypendiów dla studentów. 

2. Środki finansowe z dotacji przechodzące saldem z roku 2021 oraz  środki z dotacji 

Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych otrzymywane w transzach miesięcznych 

w 2022 roku mogą być przeznaczone na zakup niezbędnych usług/materiałów w celu 

zabezpieczenia tej grupy studentów. 

 

 

§ 3 
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Dziekani wydatkują środki finansowe do wysokości nie wyższej niż 1/12 planu danego 

Wydziału z roku 2021. 

§ 4 

Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek wydatkowania środków publicznych 

zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w szczególności 

z  przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o Finansach Publicznych 

i ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie od 3 stycznia 2022 r.  

 

 


