
n, sprowie planu rzeczowo-finansowego IJniwersytetu w Bialymstoku
na rok 2007

Na podstawie Rozdzialu I RozporzEdzenia B4dy Ministr6w z
dnia22 grudnia 2006 r. w sprawie szczeg6lowych zasad gospodarki finansowej
uczelni publicznych (Dz. lJ. Nr 246 poz. 1796) Senai Uniwersytetu w
Bialymstoku przyial plan rzeczowo-finansowy na rok 2007 sporz4dzony wedlug
wzoru nowego formularza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa \iyzszego,
stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

Uchwala nr 564
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2T czerryca 2007 r.

Senatu U,

Prof, dr hab.
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plan
Dzial I. Rachunek zysk6w i strst

rzeczowo - finansowy na rok2007
- w tysirtcach zlotych zjednym znakiem Do przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE

A. Przychody,triulur@

Kwota

2

0l
93 859,3

rrzychody podstawowej dzialalnojci operncyjnej (Oj.r 12+23.r24) 02
93 459,3

Przychody ogdlcrn dzialalnojci dydaktycznej (04 rO6.rg9n l 1 03
86 091,8

)

7. tego

dotacje z budzetu pairstwa
-----.-_.-r_- 04 56 364.4

w rym

na zadanra

zwt4z,ane z

Kszrarccnrent studcntow studi6w slacjonar nych, uczcstnik6w
stacjonarnych studiow doktoranckiclr i kndr natrkowych oraz
ullzynlaniern uczelni, w tym na rcmontv fdotecia sreninna"^.\

05

55 946,0
^szr.irlsutlrcm I rcnaollttacJq lecznicz4studcntdw
rticpclnosprawnvch 06

418.4iffiffi :I;ffi;"1:;-0,*""'.
weterynarii, ki i polozne oraz przez
d iagnostow

07

00
Srodki z budzct6w jcdnostek sanror.z4du tcrytorialnego lub ich zwiazk6w OE 00
oplaty za Swiadczonc usfugi edrrkacyjne 09

25 827 ,2
w tym na studiach n iestacjonarnych

IO 1)a 1
pozostale

I't7.

II
3 900.2

yclrody og0tcnr dzialafnoSci badawczcj (13 tl6+17 t. lB+.20 t2l t22\ t2
7 071.5

z tego

clotacje na fi nansowanie dzialalnojci statutowei t3
2 991 ,0

w tytn
na badania w{asne 1I e3o.o
na dzialalnoii wsponrag:rj4c4 baclania 15 | 7o.a

sroqKl na lcit rzacl9 plolektdw badawczych I6
1 089.3

slodKt na rcatrzacJQ projckkiw cclowych t7 00
srooKt nfl Iltitnsowarrie wsprilpr.acy rraukorvcj z ztrgranic4 llt ) oA1 )

t9 2 414.1
\pttcQan Do /.1

iloril<i na r.cal

)oz()stale

)sta,yOlt pl ac r uslug baclawczych i t,ozw0j0wyclr 20
30,0

/_d!.Jv prograt)tow tub pr.zcdsrgwzi(c okr.cSlonych plzcz Ministra

dzialalnoSoi gospodar.czcj wyocllqhnroncl

rswll(lclcti nil wlasnc nolrzcby.icdnoslk i

-

/ (26 | 27)

(lirzy lowlir(lw i lt itlcrilti(i\v

y ol)critcyJnc

2l 00
22

0,0| | /./! U(ly ugorutn

I(oszt wytworze n ii

,b,":'I,":l'I1

_1r'*i::,^
I)ozoslirlo pt /.y(:ll()(

:l 00

zvo.L

400,0

26
100,0

27
300,0



cd. dzialu I' Rnchunel( zysk6w i strat - w tysi{cach ztotych zjerlnym znakiem po plzccinku

WYSZCZEGOLNIENIE

n f<*tty tlzialalnoSci opcracyjnej (29+50)

l-r-rtypodrtur"o*e jttzialalnoScioperacyinei(45)

wynikalqce ze stosunku PracY

Fczoicczcnia spoleczne i innc Swiadczenia na rzecz pracownik6w

*=ty r.t ,t t"ot , tyt'tu ut'"'pi*'* tpolecznych i funduszu ptacy

aparatura naukowo-badawcza

koszty rodzajowe (30+3 lr.3 3 +34 f3 5 Fl8 +40)

Zmiana stanu Ploduktow ( t' - )

Og6lcm kosztY w'lasne PodstawowQ dzialalnoSci oPcr cyjnci (43+44)

ctzialalnoici dYdaktYcznej

odpis na wtasny tirndusz stypendialny

clzialalno6ci badawczej

gospodar czoj wYodrEbnionci

I'ozostalc kosz(Y (51 t52)

Wat toSc sprzcclanych lowa16w i material6w

Pozostalc koszty oPcracYjne

CJ+* (tt.'"t^) z tlzialalnoSci oPcracyinej (01-28)

D. PrzychodY finansowc

E. KosztY finansowe

F. Zysk (stratn) z dzial'rlno(ci (53 f54-55)

. Wynik zdalzcri nndzwycza.invch (58'5D

/.ysl<i rradzwYcz-itlne

lI. Zysh (strat:r) brrrtto (5(r t-57)

I. Podatck tlochorlowY

I.r^*,1",,1"*ttkowc zrnnie,iszeui" 1!*kt' 
(atk'*'" tttoty)

K. Zysl< (strnta) nctnr ((10-61-62)



Dzial Il, Fundusze w tysi4cach zlotych zjednynt znakiem po przccinku

,

E

N

n fund uszu nn poczqtek rol<u

zwiqkszcnia ogdlern

dotacJa z budzstu pafistwa
11315

pomoc materialn4 dla dokbrant6w

dom6w i stot6wek stLrdenckich

optaty za korzystarlic z dorn6w studcnckich

oplaty za l<otrystanie ze stolowek studcnckich

zmn ic jszcuia ogolern

stypcndia socjahlc

tyDr idla dol(torantdw

sgpcrrdia specjalne dla os6b n icpclnosprawnycn

stypendia za wyniki w narrce lub sporcie

w lym I stypendia za wyniki w nauce dla dr_rktorantdw

tyrn i dla doktorantow

stypcndia nrieszkaniowe

w tyrn J dla doktorant6w

w l-ynt wylrikilj4cc ze stosunllr plilcy

hdki na ubczpicczcnia spolcczne i fundusz placy

lcmorrtv i nodcrnizacja
l(oszty Ici.rlizlci
s(ylruncii<iw i (lla strr(lenkiw i doktol.itntow

Sfr|| litnduszu na honicc ol(rcsu r-l)nrrvoz(litwrzogo (01 | 02-0g)
\t lyrn / (h.ll(|i l)lr(llcl l)ill\t\vt



cd. dzirlu II. Fu ndusze w tysiqcaclr z-lotych zjednym znakiem po przectnku
u

WYSZCZEGOLN TENIE

I

Kwota

2

30 104 0922
:
z

N

€
N

tan funduszu n8 Pocz{tek roku
3l 1 821X

w tym

^dnisv 
z rysku netto 839,!

toin6frrtosc takoiczonych i oddanych do u2ytkowanta JJ 9s0J

34 0,Q

35 150!,!
xrlnreJSZe

wrym

ria og6leln

36 0,cpokrycie straty nctto

aktualizacja wyceny (rodkdw trwatych 0B

38 104 413,2,,"",, na konicc okresu sprawozdawczcgo (30+31-35)

-- ^^.,rt.h rokrr 39 2 050,8
4t

€k
)'iB.s
€tNti
s.a

zwigkszenia ogolem

stan funduszu na Pocz{tck roku

40 2e241

4l 3 425,2

42 1 550,1

43 41u
r{2>.

>6q*
J;

44 0-!

45 0J

46 I 418,1

ston funduszu no Poczqtek roku

4'l 0c

r)

48 0,!

ntit

.t9 SI
50 0,0

sian funduszu n8 Poczqtck roku
(l 00,

)
d

zwigkszcrtie ogdtctn

zmnic jsz-cnie ogolem

stan funduszu nn koniec oktesu sprawozdawczego (51+52-53)

52 s,!

53 0-!

54 0,c



Dzial III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gruprch stanowisk

.:debrpodnA

zcciQlnc z0lrudntc i€ (w Drzcliczcli[ t|[ pelnc cl0ty)
:_wy[ngrodzr i[ w tyst4cnc,t zlotyctt z ied||ym zDnkiem po przcct ku

Wyszczeg6lnienie Znh |ld[1.Ilc

Wynrgrodzcnh
wyrll('Jlcc zc

tto!||nku pt.ncy
(4+6)

z aego

osobowc
dodolkowc
rYynagrodzgnic

rocznl

2 l 4 5 6

Razem

z aego
1 341 51 114,0 47 431 ,7 821 ,0 3 €82r3

Nauczyr i::e tkademiccy 824 37 347,2 34 665,3 693,3 2 681,9

profesor6w 164 12 295,9 11 387,6 >< 908,3

z rego w
grup6ctl

slhDowisk

docent6w, odiunkt6w
i st rszych wykladowc6w

:,'1
16 296,6

315i 1754.7
I

15128,AX 1'168,6

asystent6w, wykladowc6w,
lektor6w i inshl.rktor6w 8149,7 >< 605,€

Prncownicy niebgd4cy
nauczycielnmi nkndemickimi 517 13 766,0 12 766,4 '127,7 1000.4

w lym
w ramacn pomocy
materiolnej dla studcnt6w

'ls 400,7 371 I 28,9



Dzinl IV' Informacje tzcczow e i uzupelniajqce

WYSZCZEGOLNIENIE

I

Jednostka
miary

Plan

2 3

Liczba student6w og6lem (02+04) 0l osoby 14 000

02 osoby 6 900

z tego

studi6w stacjonarnYch

i!i-f""-" prtyle,yth 03 osoby 1 925

studi6w niestacjonarnYch 04 osoby 7 100

w tym nowo przyjgtYch 05 osoby 1 890

Liczba os(@duszupomocY
,i.{lo crr rzlent6rw i doktorant6w

06 osoby A NEN

07 osoby 50
w tym doktorant6w

08 miejsca 580
I iczha m ieisc w dotnach studenckich

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich og6lem 09 osoby 130

tuczestnik6w stacionarnych studi6w cloktoranckich 10 osoby 70
w tym

l1 osoby 27LiczUa uczestnik6w studi6w doktoranckich po bleraJqcycn

^r.,-^--1i,,*,1^l,t^tannlria
12 tys. zl 218,7

Kwota stvoendi6w doktoranckioh

IJ tys. zl 1 000,0I(ov.ly rcrnont6w budynk6w i lokali oraz obtektow lnzynlerrl
r^,r^.,,.,; i ,,,^,1^^i (a rrrvlanzeniern dom6w i stol6Wck

t4 lys. zl 5 900,9ttaktauy na rzeczowe aktywa trwale (wafiosc od pocz4rKu roKu

,l^ L^;^d ^1,'^"" cnrerlzrzdawczeqo\

l5 tys. zl I 405,8
w tym

naklady na urz4dzenta technlozne I maszyny' srouKl

tmnsporltt i inne Srodki trwale

(rrnrg, irnzwisko r tclcfon

'' 
'Hiatystox, 27 06.2007 t
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