
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Senatu Nr 45/21 

z dnia 16 listopada 2021 roku 

 

 

Regulamin  Funduszu Rozwoju Uczelni 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Celem utworzenia Funduszu Rozwoju Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej                            

we Włocławku, zwanej dalej Uczelnią, jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na 

wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Uczelni, w szczególności poprzez 

umożliwienie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich, doskonalenie 

zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów studiów oraz wsparcia 

studentów w uczeniu się i promowaniu ich najlepszych osiągnięć.  

  

 

§ 1. 

 

1. Fundusz Rozwoju Uczelni, zwany dalej Funduszem  tworzy się przez: 

1) odpis w ciężar kosztów działalności, w szczególności ze środków subwencji,                     

o której mowa w art. 365 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) wpłaty osób fizycznych i prawnych. 

2. Odpis w ciężar kosztów działalności nie może być większy niż kwota stanowiąca 

różnicę pomiędzy kwotą subwencji przeznaczoną na utrzymanie i rozwój potencjału 

dydaktycznego w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na dany rok kalendarzowy,              

a poniesionymi kosztami działań związanych z utrzymaniem i rozwojem potencjału 

dydaktycznego w tym roku obrotowym, wynikającymi z ksiąg rachunkowych Uczelni 

na koniec roku z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Wysokość odpisu może być większa w przypadku finansowania odpisu z innych źródeł, 

aniżeli subwencja przeznaczona na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego (np. 

przychody z wyodrębnionej działalności gospodarczej). 

4. Odpis na Fundusz musi być zgodny z odpisem wykazanym w planie rzeczowo-

finansowym. 

5. Wysokość odpisu na Fundusz ustala Rektor w  formie zarządzenia przed zamknięciem 

ksiąg rachunkowych za dany rok. 

 

 

§ 2. 

 

Środkami zgromadzonymi w Funduszu, za wyjątkami określonymi   w regulaminie dysponuje 

Rektor Uczelni, który określa sposób podziału Funduszu na następujące obszary: 

1. podnoszenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich; 

2. doskonalenia zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów 

studiów; 



3. wsparcia studentów w uczeniu się i promowaniu ich najlepszych osiągnięć. 

 

 

§ 3. 

 

1. Dysponentami środków na podnoszenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 

akademickich są dyrektorzy instytutów, przy czym w przypadku rozwoju naukowego 

pracowników naukowych dysponentem środków jest Pełnomocnik Retora                        

ds. działalności naukowej. 

2. Warunkiem wsparcia podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dydaktycznych jest 

związek z bieżącymi bądź doraźnymi zadaniami nauczyciela. 

3. Wsparcie w szczególności może przyjąć  formę finansowania lub współfinansowania: 

a) organizacji jak i współorganizację  krajowych i międzynarodowych konferencji 

naukowych; 

b) pokrycia kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz 

postępowań o nadanie tytułu profesora; 

c) pokrycia kosztów publikacji w czasopismach naukowych krajowych                          

i zagranicznych znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych 

recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; 

d) pokrycia kosztów publikacji oryginalnych monografii i książek naukowych 

znajdujących się w aktualnym wykazie wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji                 

i Nauki; 

e) innych form działalności wspierających rozwój naukowy nauczycieli 

akademickich z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dorobek 

naukowo-badawczy pozostałych pracowników Uczelni, istotny dla rozwoju 

nauki, społeczeństwa i gospodarki, jak również dla prestiżu i pozycji Uczelni 

4. Zasady finansowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich 

określają odrębne regulaminy wprowadzone zarządzeniem Rektora. 

 

 

§ 4. 

 

1. Doskonalenia zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów 

studiów może w szczególności przybrać formę: 

a) finansowania zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych służących podniesieniu 

efektywności i innowacyjności kształcenia w Uczelni, z wyłączeniem książek                   

i podręczników dla studentów; 

b) zakupu usług związanych z rozwojem działalności dydaktycznej; 

c) wdrożenia elektronicznych metod nauczania; 

d) finansowania zamieszczania publikacji na elektronicznych platformach 

dydaktycznych i naukowych; 

e) przygotowania i druk podręczników, skryptów i innych materiałów służących 

rozwojowi działalności dydaktycznej oraz ich tłumaczenia. 



2. Zasady doskonalenia zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programów studiów określa odrębny regulamin wprowadzone zarządzeniem Rektora. 

 

 

§ 5. 

 

1. Dysponentem środków wsparcia studentów w uczeniu się i promowaniu ich najlepszych 

osiągnięć jest Prorektor ds. nauczania i studentów. 

2. Wsparcie w szczególności może przyjąć formę finansowania lub współfinansowania:  

a) nagród dla najlepszych studentów Uczelni,  

b) nagród dla najlepszych studentów poszczególnych kierunków studiów. 

3. Zasady wsparcia studentów w uczeniu się i promowaniu ich najlepszych osiągnięć 

określa odrębny regulamin wprowadzone zarządzeniem Rektora. 

 

 

§ 6. 

 

1. Środków Funduszu nie można wykorzystywać na finansowanie: 

1) wynagrodzeń  osobowych, 

2) kosztów remontów budynków, 

3) nakładów na modernizację, budowę, rozbudowę nieruchomości Uczelni. 

2. Zasady rozliczania przyznanych środków, w tym obieg dokumentów finansowych                   

i procedura ich zatwierdzania są analogiczne do zadań finansowanych ze środków 

subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad kontroli finansowej określonej w instrukcji 

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku.  

3. Środki niewykorzystane w ramach danego zadania wracają do puli Funduszu                          

i podlegają ponownemu rozdysponowaniu. 

 

§ 7. 

 

1. Środki Funduszu gromadzone i przechowywane są na wyodrębnionym rachunku 

bankowym. 

2. Wydatkowanie środków z Funduszu następuje za pośrednictwem wyodrębnionego 

rachunku bankowego. 

3. Kwota odpisu określona zarządzeniem Rektora przekazywana jest na rachunek 

bankowy Funduszu ze środków poszczególnych źródeł finansowania dokonanego 

odpisu. 

 

§ 8. 

 

1. Na koniec roku budżetowego Fundusz zamyka się saldem Ma, które wykazuje się                 

w pasywach bilansu. 

2. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki Funduszy przechodzą na rok 

następny. 

 

 

 


