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Uchwała nr 6/21.09.2020 

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 21 września 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Senatu nr 2/16.12.2019 w sprawie zasad finansowania 

obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2020 roku 

Działając na podstawie §23 Statutu Uczelni, oraz w związku z zarządzeniami J.M. Rektora: 

 nr R/Z.0201-42/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmian zasad (polityki) 

rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie, 

 nr R/Z.0201-58/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie likwidacji w strukturze 

Uczelni Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego (ACKN), 

 nr R/Z.0201-64/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Działu 

Nauczania i Współpracy z Oświatą na Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą. 

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na 

posiedzeniu w dniu 21 września 2020 roku postanawia, co następuje: 

§1 

Wprowadza się następujące zmiany w zapisach Uchwały Senatu: 

1. W §1 pkt.8 zadanie 5 przyjmuje brzmienie: 

Ze środków funduszu  można pokryć koszty nabycia lub wytworzenia we własnym 
zakresie środków trwałych oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, 
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia o wartości początkowej niższej od kwoty 
zgodnej z postanowieniami przyjętymi w zasadach (polityki) rachunkowości 
Uniwersytetu Pedagogicznego. W dniu podjęcia Uchwały jest to kwota 10 000 zł. 

2. W §2 pkt. III.3.e przyjmuje brzmienie: 

Utrzymanie domów studenckich w tym: remonty i modernizacje. 

3. W §2 pkt. III.5.d przyjmuje brzmienie: 

Wynagrodzenia pracowników domów studenckich finansowane są w ramach 
prowadzonej działalności. 

4. W §2 pkt. III.10 przyjmuje brzmienie: 

Domy studenckie Uniwersytetu Pedagogicznego działają, jako odrębne jednostki. 
Nadzór nad działalnością domów studenckich sprawuje Kanclerz. Domy studenckie 
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rozliczane są indywidualnie w ramach podstawowej działalności operacyjnej Uczelni. 
Źródłem ich finansowania są: 

a. wydzielone w planie rzeczowo-finansowym Uczelni środki pochodzące  
z Funduszu ogólnouczelnianego przeznaczone na utrzymanie domów 
studenckich oraz remonty, modernizacje i inwestycje, 

b. opłaty za korzystanie z domów studenckich oraz wynajem sal i pomieszczeń, 
c. opłaty za usługi noclegowe, w tym związane z obsługą konferencji. 

 
Koszty działalności poszczególnych domów studenckich obciążane są narzutem 
ustalonym przez Senat. Działalność domów studenckich może być dofinansowana  
z subwencji pod warunkiem wydzielenia tych środków w planie rzeczowo-
finansowym Uczelni.  

Ewidencję i bieżącą kontrolę wykorzystania środków prowadzi Dział Finansowo-
Księgowy. Informację o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym 
przekazywane są cyklicznie kierownikom poszczególnych domów studenckich lub 
udostępniane na ich indywidualny wniosek. Środki niewykorzystane pozostają  
w dyspozycji domów studenckich. 

5. W §3 pkt.4 zadanie 2  przyjmuje brzmienie 

Jednostki zamawiające zajęcia usługowe w innych jednostkach są obciążane przez 
Kwesturę kosztami prowadzenia tych zajęć na podstawie danych przekazanych przez 
Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą. 

§2 

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 
roku dla zmiany opisanej w §1 pkt.1, z mocą obowiązującą od dnia 1 września dla zmiany 
opisanej w §1 pkt.5 i dla pozostałych zmian z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
2020 roku. 

REKTOR 

Prof. dr hab. Piotr Borek 
 


