
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 44 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej  

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  

oraz potencjału badawczego na rok 2022 

 

 

Na podstawie § 135 Statutu PW zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przydzieloną 

Politechnice Warszawskiej na podstawie art. 365 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce przeznacza się na:  

1) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych, Studium Języków Obcych  

oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; 

2) działalność pozostałych ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych; 

3) działalność jednostek organizacyjnych administracji centralnej PW i administracji  

Filii PW w Płocku; 

4) działalność rad naukowych dyscyplin, w tym na wspieranie aktywności naukowej; 

5) funkcjonowanie szkół doktorskich, w szczególności na wypłatę stypendiów 

doktoranckich; 

6) środki celowe na dofinansowanie działań strategicznych w obszarze działalności 

dydaktycznej i badawczej;  

7) 2% fundusz nagród; 

8) zakup ogólnouczelnianych licencji informatycznych; 

9) działalność studencką i doktorancką; 

10) dofinansowanie działalności domów studenckich; 

11) środki na świadczenia dla pracowników oraz emerytów i rencistów;  

12) remonty i inwestycje finansowane centralnie; 

13) rezerwę Rektora.  

2. Wysokość środków dla jednostek organizacyjnych i na zadania określone w ust. 1 określa 

Rektor w budżecie PW.  

 

§ 2 

 

1. Podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 

na podstawie podziału algorytmicznego, dokonuje się w oparciu o zasady określone  

w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do zarządzenia. 

2. Jeżeli kwota subwencji danej jednostki organizacyjnej wyznaczona na podstawie zasad 

określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia: 

1) jest mniejsza niż wartość subwencji, o której mowa w pkt 2 załącznika nr 1  

do zarządzenia, z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych, jednostka 

otrzymuje uzupełnienie kwoty tej subwencji do 100% subwencji z roku poprzedniego;  



2) jest większa niż 102% wartości subwencji, o której mowa w pkt 2 załącznika nr 1  

do zarządzenia, z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych, jednostka 

otrzymuje subwencję na poziomie 102% sumy subwencji z roku poprzedniego. 

3. Jeżeli kwota subwencji danej jednostki organizacyjnej obliczona na podstawie zasad 

określonych w ust. 1 i 2, jest niższa niż suma kosztów osobowego funduszu płac  

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi jednostki, zaksięgowanych w roku 

2021 w działalności dydaktycznej stacjonarnej oraz kwoty wynikającej z iloczynu tych 

kosztów i średniego wskaźnika kosztów wydziałowych skorygowanego o amortyzację 

zrównoważoną przychodami zewnętrznymi, jednostka otrzymuje uzupełnienie subwencji 

do poziomu wyliczonej kwoty wynikającej z iloczynu. 

4. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, otrzymają dodatkowe środki z rezerwy  

na utrzymanie stabilności finansowej w warunkach wysokiej inflacji, proporcjonalnie  

do wzrostu kosztów energii w stosunku do roku 2021. 

5. Na działalność Filii w Płocku poza środkami wynikającymi z zastosowania zasad 

określonych w ust. 1-4 przeznacza się dodatkowe środki. 

6. Wyliczona subwencja jest pomniejszana o kwotę ujemnego wyniku finansowego 

działalności bieżącej jednostki w 2021 r. Pomniejszenie może być rozłożone w czasie. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki, o której mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 1, zawierający program likwidacji zadłużenia.  

7. W 2022 r. jednostki będą dysponować środkami niewykorzystanymi w działalności 

bieżącej w latach ubiegłych, tzw. oszczędnościami, według dotychczasowych zasad,  

tzn. po uzyskaniu zgody Rektora. 

8. Wraz z zawiadomieniem o wysokości przyznanej subwencji w danym roku, jednostki 

otrzymają, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zestawienie wszystkich danych 

użytych do obliczeń. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 


