
Uchwala nr 756
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnialT grudnia 2008 r.

w sprawie planu rzeczowo-Jinansowego (Jniwersytetu w Bialymstoku
na rok 2009

Na podstawie art.62 ust.2 pkt. 1, art. 100 ust. 2 ustawy z dnia
27 Lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. tJ. Nr 164 poz.l365
z p62n. zm.) orcz $ 87 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku , w zwiqzku z art.
34 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249 poz.2104 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwalil plan
rzeczowo-ftnansowy na rok 2009, stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.
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Se nat u U niwersy tet u tfp ialy msto k u
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Prof, dr hab,iJerql Nikitorowicz





Zalqcznik do Uchwaly Senatu
Nr 756 z dnia 17 12 2008 |

(pieczqtka szkoly wy2szet)

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2009

Dzirl I. Rrchunek zysk6w i strtt - w tlsi{cnch zlorych z_iedn}m znokicm Do DrzscrnNu

WYSZCZEGOLNIENIE

A. Przychody dzialalnosci operacyjnej (()2 126)

Kwola

0l
99 364,0rn )cnooy poosrrwowej dzialalnoSci op€ra.yjnej (03+ l3+2J+25) 02
98 864.C

I'rzychody ()g6lcm dzialalnoScr dydltkrycznci (04+09+l0f l2) 03
89 661.4

dolacje z budzetu paitsh!a

z tego

04
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\\'tym
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zlriq,.u\e z

k{zralcenicnr studen16"'ru,tid'u .to".;onor,,y.{ iliilE*.1[fiiiillliiii
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(Jotocir slac jon.rrna 

J
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56 969,2
ksztalcenicm i rehdbililuciil leczniczil student6\r. nlepelnospra\rnych 06

388,€

swradrzenramr zdroNornvmi \vlton|vanymr w lam!ch ksztatcenra studenrow nudr6rv sracJonamlch
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00
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00
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rplaty za iwiadczone uslugi edukacljne

.r t) m na sludirch ltiestacionarnycl.

t0
27 953

26 559 C
pozostale

t2
4 350,C

Przychody ogdlem dzralalnosci badawczej ( I 4+ l6+t7+ | B+ lg+2t+22+23\ tl
8 952.€

ootacJe na ttnansowanie dzialalnoSci slatutorv€j l4 4490C

z tcgo

w tym na badtnia wlasne t5
1500.0

srodkt na realizacjg projekt6w badawczlch I6
4 000,c

srodkr na rcalizacjg projckt6lv rozrvojorvych

irodki na realizacjg projekt6w celowvch

t7 0c
IE 0c

Srodki na finaDsow0nie wsp6lprtcy nnukotvcj z zagranicil

\v tln zagranicznc $rodki finaDso\lc niepodlegi Acc zwrolowi

I9
402 6

20
302.€

sprzedaz pozostalych prac i uslug bilda\!czlch irozivoio$)ch 2l
50.0

Srodki na rcalizacis prognnrorv Iub przcdsig!{zigi okre(hnych prz€z Minislra 22
10.0

pozoslale 2l 0c
,chody ogdlem dziahlnojci gospod rczc j rryo<lrgbnionej 00
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lbzo$tclc prz) chody (27 f2ti)
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25 250.C
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2ll 400.c



dzialu L RschUn€kzysk6wistrrt_wtysi4cachz|otychzjednymznakiempoPrzectnKtlcd.

WYSZCZEGOLNIENIE
Kwota
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Warlosd sprzcdanych towar6w i material6w
il

I
8
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60 0'c

6l -2 737,!
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63 0l
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Dzial II. Fundusze w tysiqcach zlotych zjednym znakiem po przecinku

o

WYSZCZECOLN IENIE Plan po

zm r anach
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stan lunduszu na poczqtek roku

zwipkszenia og6lem (03+06+07+0g)

0l
oou,c

02
12 820.3

z tego

dotacja z bud2etu paistrva 03
10 862.9

przezna -

czona na

pomoc materialnq dla doktorant6w 04
JZ3. V

remonly dom6w i stol6wek studenckich 05
862 I

oplaty za korzystanie z dom6w studenckich

oplaty za korzystanie ze srol6wek studenckich

06
1 329,4

07
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inne przychody
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w tym srypendia za wyniki w nauce dla doktorantdw

stypendia na wyzywienie

l2
261.5
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5 070,0

l5
160.0

l6
300,0

w tym dla doktorant6w t7

stypendia m ieszkaniowe

w tym dla doktorant6w

zapomogi

w tym dla doktorant6rv

l8
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l9
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:0
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osiat.ln iec ia sporloue 22
600,0

koszty otrzymania dorn6rv i stol6wek studenckich
2 704,0

w,"'nagrodzenia
480,0

w tym wynikai4cc ze slosunku pracy 25
470,0

w tym w tym osobowc 26
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skiadkr na ubezpicczcnia spoleczne ifundusz
Dracv 2',1
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remonty i modernizacja
' ' :::::::::::: :

28 1 452,1

29 0,0eiftzaQi zadan zwtqzllycn z pt zy ''tta\lat 
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30 0,0St^n firrnduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0 I +02-09)

w tym z dotacji budzetu Panstwa
JI 0,0

cd. dzialu II. Fundusze - w tysiqcach zlotych zjednym znakiem po przecrnKu

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan po

zmianach
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N

h

.tAn funduszu na Poczet€k roku
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3 2 061,8
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zwigkszenia o96lem
lt 3 275,2

t2 3 255,Czmniejszenia ogdlem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41) IJ 1970,2

stan funduszu na Pocz.Qtek roku l4 92,6

zwiQkszenia og6lem

w tvrn odpis w ciQizr kosztdw dzialalnosci dydaktycznej

l5 300,c

to 300,0

zmniejszenia o96lem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-45)

t7 392,6

l8 0,0

t9 0,0!
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stan funduszu na PoczQtek roku

zwiqkszcnie o96tem

zmniejszenie ogotem
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l0 0,c

21 0,c
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Dzial III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Pracownicy niebgd4cy
na uczycielami akademickimi

Nalci)-Iadai

- przccrqtn€,,ntntdnrenrc (\v p?cliczcni |la pelnc ctart-)

- r\}nngrodzcnta w $sr4cach zk]tych z.icdn]m zrrakiem po prz.ecinlu

Wl szczeg(rlnienic Z{trudnicnic

ll ) nagrodzctria
wvnikrJ4ce zc

stosunhu prrcy
('l+6)

l l 5 6

Razem

z tego
1408 56 324,0 52 022.0 904,8 4 302,C

Naucryciele akademiccy 872 41 637 ,5 38 467 ,0 769,3

gruprch

prot'esoro!v 183 14 486,7 13 381 4

docent6w, adiunkt6\v
l starsztch \D kladowc6w 371 18 004,'t 13685

as)'stento\\,. rv).klcdowcdw.
lcktordw i instrukt()r6w 318 I 146,7 I 450,0 >< 696,7

s36 14 686,5 1 131 5

rv rarnach pomocy
matcrialnei dla student6w 470,0 435,0 X



Dzial IV. Informacje tzeczowe i uzupelniajqce

d-CA ,' -r l0Il,\

Bialystok, 17 12 2OO8 t.
(mrqsco\roji. data){lnrg. naz\vrslo I lelefon

osoby spor7.:ldmjqcej)

WYSZCZEGOLNIENIE

I

Jednostka

miary
Plan

2 3
Liczba student6w ogolem (02+04) OI osoby 15 043

z Iego

studi6w stacjonarnych 02 osoby 10 074
w tym nowo przyjgtych 03 osoby 3 813
studi6w niestacionarnvch 04 osoby 4 969
w tym nowo przyjgtych U) osoby 2148

rrrlzuat u5l D orzymuJEcycn stypendla z lunduszu Domocv
06 osoby 4 832ruarcnalneJ qla stuoentow I doktorant6w

w tym doktorant6w 07 osoby 108
Lrczba miejsc w domach studenckich 08 mleJsca 580
Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich os6lem 09 osoby 183

w tym uczestnik6w stacjonamych studi6w doktoranckich l0 osoby oz

stypendiun
;suur(()w sluo
L doktoranckit

ow ooktoranckrch pobierajqcych
ll osoby 10

Kwota stypendi6w doktoranckich
Y
l3

Jys. zl

tys. zl

80,0

1 354,9
Koszw remontow hr rdvnkffi rL!rrLgItl
l4dowej i wodnej (z wyl4czeniem dom6w i stol6wek
Lr.\ta..! Lta LLeELUwe aKaywa rwate (wartoSc od poczqtku roku
Co korica okresu sprawozdawczeeo) t4 tys. zl 15 176,9

szyny, Srodki
l5 tys. zl 2 098,9


