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zdnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie planu rx,ecxowo-finansowego (Jniwersytetu w Bialymstoku
no rok 2010

Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. l, art. 100 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 piz. 1365
z p6in. zm') oraz $ 87 Statutu Uniwersytetu w Biarymstoku, w zwifiku z art.
34 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych iOr. U. N,
249 poz' 2104 z p6in. zm.) Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwalil pran
rzeczowo-frnansowy na rok 2010, stanowi4cy zal4cznikdo niniejszej uctrwaty.

PrTewodn
Senalu Uniwersytetu

Prof. dr hab. J,
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Plan

I)zisl l. Rechunck zlsk6w isrrat -

fzeczowo - finansowy na rok 2010

\v tysi4cach zlol)ch zjcdnynr znakicrn po przccinku

ZalAcznrk
do Uchwav Nr 888

Senalu Un|wersytetu w
Eralymsloku

z dnra 16 grudnia 2009r

WYSZCZECOLNIENIE I'lan na 2010 rot

.r. rrzycnooy qztalatnosct operacyjnej (02+26)
0l 120 940 4

f rzlchody poilslrrr{r$ej dzisl.lnosci opcr{c}-jnej (03+l j+2J I 2J) 02 120 440 4
I'rzlchod) 0g6lcm driahlnoscr d)dakrt..czncj (0.1+09+10+12) 0l 112 a7A 2

dotocjc z budzetu parist\!a
04 66 895.€

Ksztarcenlcm student6w studidw st cjonamych. uczeslnjk6w
stacjonamlch studi6w dokloranckich i kadr naukoulch oraz
utr-zvjnaniem uczclni. u tym na rcmorly (dotacia stactonama)

05

66 458,8

tw tynlt-
lna 

Tadanra

lzNlazanc z
I

z lcgo I

ksztalcenicmirchaTil-iaflccziiifr s-fi IGI6F---
n'endinosnrarvnv.h 06

437 .C
iwiadczenrrnr zdrosohlm', *lt ony"unyn; r".""r, ksziatccnra snrdcntow

07

00
08

0c
;rodki I budzerdwjednostek samorzqdu tcrytori0lnego lub rch z\viazk6w 09 0c
oplaty za iwiadczonc uslugi crlukacyjnc t0 34 704 C

rv tlm na studiach nicstacjonamych

pozoslate

II 28 084 1

t2 11 278 4
Pzychody

/ lcgo

'gdlcm dzialalnosci badawczej (14+ t6+t 7+ tt!+tg+2t tZ2+23)
73122

I.l 3000c
l5 1000,c

irodki na rcnlizacjf projckt6!r baJa$cz)ch 16 | 3or2r
irodki na rcalizacjg projekt6w rozwojowych

(rodki na reclizacjg projekrd\v ceto\rlch

t7 487

t8 0c
irodki na Iinanso\'anie ryspdlpracy nauko$cj I /agrrnicq

\v lym zagranrczne Srotjki finansowc nicpodlcgqi4cc z\rroto$i

spr,.cda2 polostallch prac i ushtg bada\{czych j rozrrtriorvych

t9 348.2

20

2l
300,c

(rodki narc lizacjf programdw lub przcdsiqw:riqd okrcsknych przcl Ministra 22 164 C

porostatc l3 0c
l'rzychody ogtilcnr rlzillalnoSci glospodarczci wlodrgbnionci 0c
Koszl !+'}r\\or,,cnia Swradczci na !rlasnc por.lcby jcdnoslki

Poroslslc pztchody (27 r l8)
l-) 250 C

26 500,c
l'rlychody,,c spzcdary to\var6tv I Dtatcnal6w

lb/ostalc pzychod\ opcracrjnc

21 100 c

400.c



(rl. driolu I. Rschunck zysk6w istrst - !v t)si{cach rbtych z.icdn}D zndkicnt po przeciDku

WYSZCZECOLNIENIE l)lan nr 20l0 rok

2

121 370.4
B. Koszty dzialalnojci operacyjnej (30+51)

29

Zul\ cic nlutcrialo\! i cncrgii

rr llrn cDcrSril

lrshrgi obce

lbdrtki i oplaly

Wl nagrodzcnra

(.16)

iyr)m \vvniktj4cc ze stosunku pracy

w tym osoborre

30 120 970.1

it 3600c
t2 7 400 (.

29283

6900c
J)

40.c

36 78 855.2

37 67 297 4

38 62 347 .4
Llbczpicczcnia spolccznc i innc Swiadczenia na rzccz pracoNnikd!v

w rvm skladki z lytulu ubezpicc2en spolccznych i I.unduszu pracy

Pozoslalc koszty rodzajorve

l9 197452
40 13 815 C

,tl
44300

rv lym
aparatura naukorvo-badawcza 12 1200.c
podroze sluzborve

1990C
()86lcm koszry rodzajowe (l l+12+34+35+j6+j9l,t I )

/.mraDa slanu produktd\"- ( +. - )

44 120 970 4

15 0c
Ogdlcm koszty $lasne podslarvone'j d2ialalnosci operactncj (:14 F45)

120 970 4

r tcgo

dzialalnoSci dydaktycznej
13 658 2

w tym odpts na wlasn) hindusz stlpcndiillny .18
0c

d/ixlalnoScr hcda\r'clcj {9 73122
dzialalnoSci gospodarczcj rvyodrgbnioncj 50 0c

Pozoslslc koszry (52 153)
)l

400
wunosi sprzcdonych to$arow i materjaldw

l'ozoslalc koszty opcrtcyjnc

)2
50.(

53
350 C

c.

D.

R.

F.

Zysk (slrata) z dzialalnojci operacyjnej (0t-29)

Przychody tinansowe

Koszty linansowe

Zysk (slraas) z dzialalnosci (5.1+55-56)

54 -430

JJ
550.C

56 120 C

5l 00
c. wlnik zdarzci nadzwyczajnych (59-60)

Zlski nadzrrlczljnc

Slrutv nJdz\r.r'czajnc

ll, Zysk (strata) brulto (57-58)

l. Podatck dochodorvy

58 0c
59 0c
6{) 0c
ol 0c
6: 0c

J. I'ozostale obowi4zkowe zmniejszcnic zysku (zwiCkszenie straty) 6l 0c
K. Zysk (strata) netto (6 t-62-63)

64 0c



Dzifll ll. Iiundusze - !v tysiqcoch zlot)ch z.jcdnynr znakicm po plzccinku

W YSZCZIJ(;6I,NItiNII] PIcn nu 2010 rok

2

lstan funrluszu na pocz4tek roku 0l
296.9

zrr igkszcnic ogolcm (03+06+07+Cl8) 02 '13 305.9
d0tacia z bud2cru paisl\\a 0l

'1 1 657.0
pomoc malcriulnq dlo doklorantdrv 04

349.7
remontv dom6r! i sto16rvck studcnckich 05 00

oplat,v z.r korrystanic z dom(i\! studenckjch o6
1595.4

opluly za korz) stanic zc stololvck sludcnckich 07
40.0

innc prrrychody 08
13 5

lmniciszcnia og6lcm 09
13 602,8

'

,:t

'

L

itypendia socialnc t0
4 757.5

,v t) m dla doktorant6rv ll
121

stlpendia specjalne dla os6b nicpclnospras nl ch l:
3'r 0.5

\v tym dla doktorant6w t3 95
stl pendia za rvyniki rv naucc lub sporcic t4 56030
\r'tym doktorantdw

'5 | 333 7
sr) pcndia na rvylt'-wicnie I6

ozo.6
rv tym dla doktorant6w l'l

1.1

stypendia mics24(aniorvc

't | 2ss.7
w (ym dla doktorant6w l9

21
zapomogi

'o | 1 1s.o
w tlm dla doktorantdrv 2l 28
koszty utrrymania domdw istol6wek studcnckich t: I r 686.3

t\) nagrodzenia
706,3

rv t;'m rq'nikalilcc ze stosunku procy
698.3

\\' lym osoborvc 25

skhdki na ubczpicczcnia spolccirnc i lirnousz pracy
123.2

remonty i modcmizac ja 27
't 00 0

korrl) rcalizitcii za'lui zrviq,rn; ch z przl znurrirnicm
i w)placanicm slypcndidw 28

Slan funduszu n[ koniec okresu sprawozd{wczego (01+02-09)

z dotacli bud2ctu paistwa

?r)
0.0

l0 00



cd. dzialu ll. Fundusze - w rysi4cach zlotych zjednym znakiem po przecinku

WYSZCZEG6LN IEN IE Plan na 20l0 rok

2.

a

w tym

aktual izacja wyceny Srodk6w trwalych

zmniejszenia o96lem

pokrycie straty netto
w tym

aktualizacja wyceny (rodkow rrwalych I

109 589,6

2
3,0

3 00
I

5
30

6
2 300.0

'7

00
8

0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+3 1-35y 9 107 292.6

t;
N'

stan funduszu na poczQtek roku

zwigkszenia og6lem

zmniejszenia og6lem

l0
2 117 .7

ll 39327
t2

4 049.8
raan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+404 | ) | t3 2 000,6
stan funduszu na poczetek rokl

zwigkszenia og6lem
32 8,6

l5 00
w tym odpis w ci€Zar kosa6w dzialalnojci dydaktycznej t6

0.0
zmniejszenia o96lem t7

164.0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46) t8 164,6

P

t

stan funduszu na poczgtek roku

zwiEkszenie og6lem

zmnicjszenie og6letn

t9
00

t0 00
2l

0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4E119-50) 22 00



I)riel lll 7,{rrudnicnie i $\ nrgrodzenia ri grup{ch jtrno$i\k

\\'], s,,c.,cgolnrcnrc ZNlrudnienic

\l)nrgrodzenia
$] nikxi:lc. ze

slosunku pracy
(J+6)

z tego

Jodrllo\e
sr nagroJzcnr

I 2 l J 5

PLAN

1 421

na 2010 rok

67 995,7 63 001,1
Rrzem

1 102,9 4 994,6, teq; l
\ruczt ciel€ Ak$dcnriccy 866 5't 041,? 47 296,5 945,9 3 745,2

grupach

10) 17 180,2 15 878.4 X 1301

doccnro\r- Idiunkro\!
r stars,,\ch t\] kLtdo$c6tr 370 22 522,8 20 903,1 X 1 619.7

ls\ slcnl6\!. \ryklado\rcol!.
lcktorot\ i insrruktorow 304 11338,7 10 515 0 X 823, /

Pr{collnicy nicbf d{c} nauczvcielami
rkadcmickini 555 16 954,0 15 704,6 157 ,0 1 249,4

tl l]rn
\! ranrrch ponlocy nlaterialnlj dla

69E,3 653 7 X



Dzial lV. Informacj€ rzeczowe i uzupelniajAce

W YSZCZIi(;6I-NIIJNI IJ
Jcdnostku

rriary
Plan na 2010 rok

2 3

I-iczba studcn16\r oB(ilcm (02 fOJ) OI os0by 17 220

lcgo

sludi6w stacjonarnych t)2 osoDy
I951

\! t\ Dt norvo przy jr;tych 03 osobl
3 201

sludidw nicslacjonarn_t ch 0.1 osob-v
7 269

* t) m norvo przljqt;-ch 05 osoby
2 540

l,iczba osdb orrzymujqcych stypcndia z lr_rnduszu pomocy
matcrialnci dla sludcnt6w i doktorantdr, 06 osoby

4 793
w tlm doklorantdrv 07 osoby

160
Liczba micjsc rv domach studcnckich 08 mlcJsca

648
Liczba uczcstnikd\r studi6rv doktoranckich ()g6lcm 09 osoby

249
rv tlm uczestnikorv stacjonamych studi6rv doktoranckich t0 osoby

78
[,iczba uczcsrnrkdrv srudi6s doktoranckich pobicrajqcych
stypcndium doktoranckic ll osoby

9
Kwota stypcndidw doktoranckich t2 tls. /l

1 34.5
Kosztv rcmont6w budynk6rv i lokali oraz objckt6rv inzynierii
lqdorvcj i rrodncj (z wylqczcnicm dom6rv isrol6qck sludcnckich) t3 t) s. /l

16240
Nilklady ra rzcczowc aktywa tnrale l4 tys. /l

28 984.0
,u,rn1 

nokludy nr.lrzedzcnia tcchnicznc i masz.yny, Srodki
' lransponu I lnnc Srodki tnvalc t5 lys, rl

1605.0

ta..iuk
Bialystok 16 12 2009

iki



Projekt panu ZADAilI
opracowanie na dzieri

l.Wymiana windy

jTYtiJJrTtTJ""ii na rok 2010,

NAZWA ZADANIA

Wydzial pedagogiki i psychologii

NAKt.ADY
i (w tys. zt)
. Warto6ci
szacu n kowe

7.000,00 Srodki MNiSW
Srodki wlasne
okreSlone po
axtualizacji
montazu
finansowego -
kw. 2010 r.

2 000,00 Srodki MNiSW

I budowq *"2* oo
1'15.04.2011 r.
| (budowa

1 
przerwana)

i
260,00 iSrodki wlasne

UWAGI:

3i5ru:*i1 ff T?:,il, "s;," 
d o ws k i ej

" 
2.Rozbudowa instalacjiokablowanraJ. strukturalnego _ lll piqtro

3. Rozbudowa instalacji systemu
monttoringu

4 Rozbudowa systemu instalaclr
sygnalizacji pozaru

300,00

20,00

20,00

Srodki wlasne
Uczelni

; Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
,Uczelni

24.00 Srodki wlasne
Uczelni



Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Bialymsto ku

Wykonanie dokumentacji projektowej,
rozpoczqcie rob6t budowlano-
montaZowych
Kontynuacja inwestycji

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

1 .Wykonanie i montaz d2wigu
osobowego dla potzeb osob
niepelnosprawnych
Kontynuacja inwestycji - umowa
zawatla na kwotQ 580.304 zl

2. Budowa parkingu
Wykonanie dokumentacji projektowej i

uzyskanie pozwolenia na budowQ,
rozpoczqcie rob6t budowlano-
montazowvch

Wydzial H isto ryczn o -Socjo log iczn y
Wydzial Filologiczny
Plac Uniwersytecki 1

1 .Adaptacja poddasza na magazyn
ksi42ek wraz z dokumentacjq projektowa

2.Wykonanie rurociqgow instalacji c.o.

3.Wykonanie dokumentacji projektowej
na remont elewacji i pzebudowq wejScia
glownego lEcznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowq
( dotyczy dokumentacji)

4.Odwodnienie budynku
Kontynuacla inwestycji

5.Przebudowa wraz z rozbudowa miejsc
postojowych, oSwietlenie terenu,
odwodnienie terenu
Kontynuacja inwestycli

16.000,00

590,00

500,00

Fundusze Unijne
Srodki z bud2etu
Panstwa
Srodki wlasne
Uczelni

Srodki MNiSW
dotacja na zadanta
zwiEzane z
ksztalceniem i

rehabilitacj4
leczniczq
student6w
niepelnosprawnych

Srodki wlasne
Wydzialu

6.

10,00

20,00

60,00

100,00

383,00

Srodki wlasne
Wydzialu

Srodki wlasne
Uczelni
Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Wydzialow

Srodki wlasne
Uczelni



,l

.Yy.g.:,lt Ekonom iczno-tnformatyczny
w Wilnie

Opracowanie dokumentacji projektowej

ffi : ffi I::##,1Yi'#, iozpoczqci e

,Y:l-q I I i " 
k a n.ati z a cii d e s zczo wej

??z!1te 
z izolacjq zewnqtznq Scian

runoamentowych budynku

9. Wykonanie instalacjj p,poz.
wewnqtznych w obiektacn

hydrantow
Uczelni

; OSrodek Wypoczynkowy ,,Narew,, w
1 Ploskach

11.1

j flozenie.nowych kabli energetycznych
, do domk6w

,4,?,1it,_T-"1,:, t.qcznie z in sra ra cja m idwoch domkow teinisfowycn

Dom Studenta Nrl ut. 2eromskiego

Monta2 klimatyzatora w seruerowni

1.000,00 Srodki MNiSW

Srodki wlasne
Uczelni

100,00 Srodki wlasne
Uczelni

60,00 Srodki wlasne
Uczelni

20,o0 Srodki wlasne
Uczelni

200,00 Srodki wlasne
Uczelni

Budynek ul, pogodna

IJ

7,00 I Srodki wlasne
Uczelni

Dom Studenta Nr2 ul. Krakowska

200,00 iSrodki wlasne
Uczelni



Stacja terenowo-badawcza w
Gugnach

15 
| zrrrp i zainstalowanie agregalu 50.00 Srodki wlasne
pr4dotw6rczego dla potrzeb zasilania lUczelni
rezerwowego

Razem: 28.984 tys.zl

w tym: Srodki wlasne Uczelni - 1.524tys.zt
Srodki wlasne Wydzialow - 870 tys.zl
Srodki MN|SW- 10.000 tys.zl (potwierdzenie na kwotq 7.000 tys.zl )
Srodki MN|SW dotacja na zadania x,iqzane z ksztalceniem i rehabilitacj4
lecznicz4 student6w niepelnosprawnych - 590 tys.zl
fundusze unijne, Srodki z bud2etu Parlstwa, Srodki wlasne Uczelni -
(refundowane, po oplaceniu faktur ze Srodk6w wlasnych) - 16.000 tys.zl

Biatystok dnia 01 .12.2009

Opracowala Kamiiska Grczyna

1-!a iJ L ii RZ.,I.

".I,V-YNI'P]€


