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ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 113
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10 oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695,
875 i 1086), a także § 60 ust. 1 i 2 pkt 10 oraz § 136 ust. 1 statutu SGH, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm, zarządza
się, co następuje:
§1
1. Tworzy się Własny Fundusz Stypendialny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
zwany dalej „Funduszem”.
2. Środki Funduszu stanowią:
1) odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności
naukowej;
2) wpłaty osób prawnych i osób fizycznych.
3. Odpisu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje się na zasadach określonych
w art. 420 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).
4. Roczny odpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest nie mniejszy niż 5% zysku netto.
5. W przypadku, gdy w danym roku przyznane zostały stypendia na kwotę większą niż
wysokość odpisu, o której mowa w ust. 4, kwestor przedstawia Rektorowi do
zatwierdzenia zmianę w planie rzeczowo-finansowym Uczelni, w drodze której
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wprowadzona zostanie odpowiednia korekta. Rektor zatwierdza zmianę planu po
zasięgnięciu opinii Rady Uczelni.
6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą do wykorzystania na
rok następny.
§2
1. Środki Własnego Funduszu Stypendialnego SGH utworzonego na podstawie
uchwały nr 91 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i zasad
gospodarowania Własnym Funduszem Stypendialnym SGH zasilają Fundusz.
2. Wysokość odpisu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, na 2020 r. zostanie określona
w odrębnym zarządzeniu Rektora w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r., przy czym
przy jej ustalaniu będzie brany pod uwagę zakres planowanych do sfinansowania
świadczeń w 2021 r. W oparciu o ustaloną wysokość odpisu kwestor przedstawi
Rektorowi do zatwierdzenia zmianę w planie rzeczowo-finansowym Uczelni,
w drodze której wprowadzona zostanie odpowiednia korekta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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