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Uchwala nr 979
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie nowelizacj i planu rzeczowo-Jinansowego
Uniwersytetu w Bialymstoku na rok 2010

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt I , art. I 00 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 zpoLn.im)
oraz $ 87 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku, w zwi4zku z art. 52 ust. 3
ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.rJ. Nr 157 poz.
1240 z p6in. zm.) Senat uniwersytetu w Bialymstoku uchwalil nowelizaciq
planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 wraz z nowelizaciqplanu inwestycji.
Znow elizow any p I an stano w i Zalqcznik do nin iej szej Uc hwaly.

Prx,ewodniczqcy
S e n at u U niwersy te t 4 w B ialymsto ku

Prof, dr hab. Nikitorowicz/^



UNIWERSYTET w BIALYMSTOKU
ul, M. Sklodowskicj-curic 14

15-097 Bialystok .

{preczElka szkoty wyZszej)

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2010

Dzial I. Rrchunek zysk6w i strat - rv tysi4cach zlotych zjednym znakiem po przecrnku

Zalqcznik do uchwaly Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku nr 979
dnia 30.06 2010r.

WYSZCZEGOLNIENIE Plan z dnia
03.03 2010

Plan po

zmranacn

2 l
A. Przychody dzialalnosci operacyjnej (02+26) 0l 120 940.4

Przychody podsaawowej dzialalno6ci operacyjnej (03+13+24+25) 02 120 440,4
Przychody ()g6lem dzialalnosci dldakrycznej (01+09+t0,l'12) 03 112 A7A 2 116 016 €

z IeEo

dotacle z budzetu panstwa 04 66 895,€ 67 834,5

w rym

na Taoanta

zwivane z

ksztalcenicm studgnl6w studi6w stacjonarnych,
uczestnikdw slacjonamych studi6w doktoranckich i
kadr naulowych oraz utrzymaniem uczernr. w rvm na

05
66 458,8 67 420,4

kszJa lcen icm i rehab i I i tacj 4 leCzn rtz4 s udeii6fr --
olenerno{nrrwnvah 06 437.A 414,1

rr'ri !-vrurrvrvrrrvnlr rv rmasr-
kszralcenia srudenrdw srudr(5w sracjonamrch t! podslaworrei

lednostce organrzacyJnej uczeln' medycznej lub inncj uczeln,
publczn€j, w krdreJ prowadzoneJesl kszralcenre na krcrunlach
medycznych pod b€zpoSrednim nadzor€m nauczycieli
akademrckrch posradajqcych kwalilikacje do wyxonyrvanra

0'7

00 00
prowadzeniem podyplomowego kszalcenia w celu
zdobvwania sDecializacji przez lekarzy, lek8dzv

08
0.0 0,csrodKr z budzctow Jednostek samorzqclu refidii6liE!d-1i6-rtF--

zwiaTk6w 09 0c 0,c
oplaty za Swiadczone uslugi edukaclnc t0 34 704,C 34 704.C
w tym na studiach niestacionarnych ll 28 084,1 28 084 7

pozostale t2 11 278.4 13 478,4
Prrychody ogdlem dzialalnosci badawczei ( 1.1+ l6+ l7+ lg+ l9+21+22+23) l3 7 312.2 10 999.4

z lego

dotacje na finansowanie dzialalnosci statulowei t4 3 000,c 2 485,8
w tym na badania wlasne t5 1000,c 514,C
Srodki na rcalizactg proiektdw badawczych t6 3 012,8 3 912,8
Srodki na realizacjp proiektdrv rozwojowych t7 487,2 487,2
irodki na rcaltzacig proiekldw celowych l8 0c 0c
Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowcj z zagranic4 I9 348,2 454,6
wlym zagraniczneSrodkifinansowEnGp-5dlEgEjqiE

- Twrotowi 20 aoa 204,6
sprzeda2 pozostalych prac i uslug badawczych i rozwojorvych 2l 300,0 300,c
srooKr na rcfl trzacl€ program6w Iub przcdsrQwiigCokic3l6ffiliiTE7
Ministra 22 164,C 164,1
pozostale 23 0c 3 194,S

I'rzy0hody ogdlem dzialalnolci gospotlarczcj wyodr(ibnionci 0,c 0,c

Koszt wytworzenia Swiadczei na wlosne potrzcbt, .jcdnoslki 2) 250,C 250,C

Pozostale przy.hody (27 f28) 26 500,0 500,c

Przychody ze sprzedairy torvar6w I mntcrial6w 21 100.c 100.0
Pozostale przl'chody operacy jne

28 400,c 400,c



cd. dzialu I. Rachunek zyskdw i strat - w tysiqcach zlot)0h z.icdnym znakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 201{)

roK

Plan na 2010

rok

2 2

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej (30- 5 l) 29 12't 370,4 '1 28 196,3

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej ({6) -t0 120 970 4 127 796.3

1\monyzdcja ll 3 600.c 2 900.c
Zuz)cie materi.rl6w i encrgii 32 7 400.c 8 400.0
w tym cnergrn 3l 29283 2 928.3

Uslugiobce 34 6 900,c 7 800.c
Podatki i oplaty l5 40.c 100 c

Wynagrodzenia l6 78 855,2 79 807 C

\v l_Vm lvynrkaJqce ze stosunku pracy
67 297.4 68 229.2

w t)m osobowe 38 62 347 ,4 63 384.2

Ubezpieczenia spolecznc i inne Swtadczenia na rzecz pracorvnikdrv 39 19 7 45.2 20 008.2

w tym skladki z tytulu ubezpieczei spolecznych i firnduszu pracy .10
13 8'15,C 14 078 C

Pozostale koszty .odzaiowe 4l 4 430.C I78',t.1

rv rym
aparalura naukowo-badawcza

1200,0 4 200.c

podrdzc sluzbowc ,r3 r 990.c 2 040.c
Ogolem koszt) rodzajowe (l I +32+34+3 5+36+19+4 I ) 44 120 970,4 127 796 3

Zmiana stanu produkt6w ( +, - ) {5 00 0c
0g6lem koszty wlasne podstawo!rej dzialalnolcr operacyjnej (44+45) J6 120 970,4 '127 796.3

z lego

dzialalno(ci dydaktycznej
13 658.2 1 16 991.8

w tyrlt odpis na wlasny fundusz stypendialny 18 0c 0c
dzialalnoSci badawczsj 49 7 312 2 10 804,5

dzialalno(ci gospodarczej wyodrQbnionei 50 0c 0.0

Pozostale koszty (52+53) )l 400,c 400.c
Wanosi sprzedan)ch to!tardw i matcria16w lz 50,c 50,c
Pozostale koszty operacy jne 5l 350,C 350 C

C. Zysk (strata) z dzialalnoici operacyjnej (01-:9) 51 -430,C -430

D. Przychody finansowe i)
550, C 550,C

E. Kosztv tinansowe )t'
120.4 120,0

F. Zysk (strsta) z dzialalnosci (54+55-561 JI 0c 0.c

G. Wynik zdarzef nadzwyczajnych (59-60) 58 0c 0c
Z;skr nadzrv-r'czajne 59 0c 0.c
Straq nadzrrl'czainc 60 0c 0c
H. Zysk (strata) brutto (57-58) ()l

00 0c
l. Podatek dochodowy 62 0c 0c
,I. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenie zysku (zwitkszenie straty) 6l 0c 0c
K. Zysk (strata) netto (6 | -62-63 ) 64 00 0c



Dzial Il. Fundusze w tyslqcach zlotych zjednl,m znakiem po przecinku

WYSZCZEC6I-N II--NIF]

I

Plan z dnia
03 01.20 r0

Plan po

zmianach

2

lstan funduszu na poczqtek roku 0l
296,9 1735.1

nia ogdlem (01+06+07+08)
02

13 305 S 14 121 I
dotac.ja z bud2etu pahstwa 03 '11 657,0 12 473,O

pomocnatcrirrlltqdl doktoranl6\v 04
349.7 374 2

remonly dom6w i stokJrvck studcnckich 05
00 00

oplaty za korrystanie z domdw srudenckich 06
1595.4 15954

oplaty la korzystanie zc stol6wek s(udcnckich 07
40,0 40.0

'

inne przychody
08

rJ.c 13.5
zcnta ogdlem

09
13 602.8 '15 857 0

stypendia socjalnc t0
4 757 ,5 5 650.0

w tym dla doktorantdw ll 12,11 18.6
stypendia specjalne dla osdb niepelnosprarvnych

w tym dla doktorantdw

t2
3 10.5 3r0.5

t3 oq a!
stypendia za w)'niki w ncuce lub sporcie t.l

5 803,0 6 037,A
w tym doktorant6w

lstypenrlia 
na wy2yrvienic

t5
333.7 340,'l

t6
ozo.o 936.7

w tym dla doktorantdw l7
1.1 1.1

stypendia mieszkaniowe

't | 2ss; 330,0

l9 21 2,1

)0
1'19,0 169,0

2l
2.8 2,8

koszry utrzymania domdw I sloldwck studcnckich 22
1 686,3 2 400.1

wynagrodzcnta 11
706,3 706 3

w tym wynikajqce zc skrsunku pracy )4
OYO.J 699.9

w tym osobowe
ocJ / 653,7

skladki na uhezpicczcnia spolccznc i l.undusz pracy 26
123 2 123 2

remonly imodernizacia 27
100 0 100.0.dudrI z\rt4ldn\cn z ptz\znawantenl

| \r\'ptacanrctn sl\pen(li6w :8
23.3

Stan funduszu nr koniec okresu spr&wozdIwczego (01+02_09] 29
0.0 00

w llm z dotacji budzclu paristrva l0
0,0 00



cd. dzialu ll. Fundusze - rv rysiqcach zlorych zjcdnym znakicnr po przecinku

WYSZCZI'(;OLNIENtE Plan na 20l0 rok
Plan na 2010

rok

2 2

stan funduszu na pocz4tek roku
109 589.6 109 860.9

r\rigkszcniu ogdlcm 2 30 631,7
odpis) z zysku nclto

rv Dm

altualilacia rvlcc y Srodkdw rrwal)ch

l 00 628,7

I

5 30 3.0
zmnicjszenia ogdlcm o

2 300.0 2 300.0
Pok-_'crc straty nctto

\r t)m
nktUahzacja rrycen) Srodk(iw trlvalych

1
0.0 0,0

8 00 0,0
stan funduszu nr koniec okr€su sprrwozdawczego (30+3l -35) 9 107 292,6 '108 192,6

€s
i!

stan funduszu nr poczAtek roku t0
2 117.7 2 01't 1

z\!ttksTcnta oSolem ll 39327 3 881 5
zmnicjszcnia ogdlcm t2

4 049.8 3 892.0
strn funduszu nr koniec okresu sprawozdawczego (39+{0_4 t ) tl 2 000,6 2 000.6
stan funduszu nr pocz{1ck roku t4 328.61 328.6
zrviQkszcnia og6lcm t5

0.0 0.0
rv tym odpis w cigzar kosztdw dzialalnojci dydaktycznej t6

0.0 0.0
zmniejszenia ogdlem

164,01 164.0
stan funduszu nr koniec okresu sprawozdawcz€go (41+.t4_:16) t8 164,6 164,6
stan funduszu os pocz{t€k roku l9

00 00
zwilkszenic ogdlem 20

0.0 00
zmnieJszenic ogolem 2l 00 0,0
stan funduszu na koni€c okresu sprawozdawczego (,1E+49_50) 22 0.0 00



b!

N

0)N.E

:>c

(\l
d\t
F.
c) Fl=l*l$

@_
.qv

lorINlol-l-
I

I

l-IJlolo
| (y)l-
I

O)
tr)s
O)

o-
f.-(o

lO
d
CD(l
t\$

s_

F.

ro

co ro
(o
o

@-
$ot-
lo

t-
co
Lr)

.!c,htrN:
€ a a^e'i3f
bl':! 

= 
!tii;->*E

\
$o
ro

N
A

f.-

@-
N
N
tr)
N
N

t-

CO
c.,

o
trl)
o)
(o

c9_

@
o)(o

N

(\
$

al'(o
@

c!
F-

!+
O ro

t4)
lo N

N
N

I t>. t.-I 3t.: ttr| 'ili:l;
l€ il€ 

"lil'E ilj {l!'
,li;1 lElE
i ls rl i;lg,2 | i t | * 5t 3
3 l: rla il: i

.!f
':ir

oJ

tr

9a

c,95;x o

.2

z

6a

'e
N

L
o,

-a'

.:l

€l
-Ll:l
sil
-.: I

-l
SIal



ONr!
& ar a)

;icN
=>a

c
0.0

o{

CD€
$

co-lco-lo
Flrlo+t9te
@|.-|-
(?t I

a-lr-lN_
olo, I(oxlNlo

t-l

(o_

ra,
o)o

+

l3
l(Y)t:l-
I

I

il *ol (D
Nl o6l (o

EI
.E,l

at
dt
rO
F.
$

v-
@t-

N

c') -(o-(\l
crrt
(o

F*

.IohtrN:
!loiIE :t c^e'i=f
60 1= !tiii-
=rE

ti
@

ro

N
A
@
N
F.

coo(o
N
N

@
,Yi

cf,

o
c.ist\
t-

o,
o,(o

4)

N

N
o, rO

O
c., Nlo N

c
.?

\J

I | ..

| 3ls -I Ol t )

tz ztE 3
t-z xt-:: .!
t5 it< ;lE.'l* r,

> t$ -t.,.:

i l.l 11 3 :; l: i:lF.p

E l€ :la'n

N

acl

a. l
q)l

a3L
c arl

i ll*. :al
I
I

='d

<t

a

o

Ye

ts '.)

., lin, :l a

L
o!

.E

N

c,

ol
:l

sl'!lNI

il



Dzirl IV. lnformrcje rzeczowe i uzupelniaj4ce

WYSZCZEC6LN IENIE Jednostka

mrary
Plan z dnia
03 03 2010 Plan po zmianach

2 3 4
Liczba sludentdw 0g6lem (02.f04) 0l osoby 17 220 17 220

z tego

studi6w stacjonarnych 02 osoby
9 951 9 95'1

w tym nowo przyjQtych

studi6w niestacjonarnych

03 osoby
3 201 3 201

0,1 osoby
7 269 7 269

w tym nowo przyjgrych g
06

osoby
2 540 2 540

Liczba osob orrzymujEcych stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla student6w i dokloran16w osoby

4 793 4 gq3
w ry-m doktorant6w 07 osoby

160 '160
Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca

648 64E
Liczba uczestnikdw srudidw doktoranckich os6lem 09 osoby

249 249
w tym uczestnik6w stacjonarnych studi6w doktoranckich t0 osoby

T6 78
Liczba uczestnik6w studi6w dokroranckich pobierajqcych
stypendium doktoranckie osoby

9
Kwota stypendi6w doktoranckich t2 tys. zl

134.5 134.5
Koszty remontow budynk6w i lokali oraz obiektdw inzlnierii
l4dowej i wodnej (z wyl4czeniem domow i stoldwek studenckich) t3 lys. zl

1624.0 1 624.O
Naklady na rzeczowe aktywa trwale l4 tys. zl

29 031,0 30 951.4
w tym

naklady na urzqdzenia techniczne imasryny. (rodki
transportu i inne Srodki trwale t5 tys. zl

1 605.0 1605.0

Eiatystok



UNIWERSYTET w BIALYMSTOKU
ul. M. Sklodowskiej-Curie l4

t5.097 Dialystok Zalqcznik do nowelizacj i planu
rzeczowo-finansowego

z dnia 30.06.2010r.

CH na rck2010,
0 wersia lV

NAKLADY
(w tys. zl)
WartoSci
szacunkowe

Wydzial Pedagogiki i psychotogii

1 . Budowa auli dydaktyczno-
widowiskowej na 300 miejsc dla
potrzeb Wydzialu Pedagogiki i
Psychologii ul. Swierkowa
Kontynuacja inwestycji

stronv poludn iowo-zachodn iei.

7 000,00 Srodki MNiSW
Srodki wlasne
okreslone po
aktualizacji
montazu
finansowego -
I kw. 2010 r.

Srodki wtasne
Wvdzialu

Wydzial Prawa

1 . Rozbudowa budynku dydaktycznego
wraz z parkingami iinfrastruktura
Kontynuacja inwestycji

2.Wentylacja z klimatyzacjqkorytarzy l-
go i ll-go pigtra - dokumentacja
projektowa lqcznie z pozwoleniem na
budowe oraz roboty budowlano-
montazowe

2.000,00 Srodki MNiSW
Pozwolenie na
budowq wa2ne do
15.04.2011 r.
(budowa
przerwana)

Srodki wlasne
Wydzialu

Budynek Administracyjno-
Dydaktyczny przy ul. M. Sklodowskiej
-Curie 14

1 .Wymiana windy Srodki wlasne
Uczelni



2. Rozbudowa instalacji of aUtowanla
strukturalnego - lll pigtro

3. Rozbudowa instalacji systemu
monttonngu

4.Rozbudowa systemu instalacji
sygnalizacji po2aru

Razem: 63.607,66 zl
Zqodnie z planem: 64 tvs.zl

5. Monta2 kl imatvzatorow

Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Bialymstoku

Wykonanie dokumentacji projektowej,
rozpoczgcie rob6t budowlano-
monta2owych
Kontynuacja inwestycji

16.000,00 Fundusze Unijne
Srodki z bud2etu
Paistwa
Srodki wlasne
Uczelni

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

l.Wykonanie i monta2 dzwigu
osobowego dla potrzeb os6b
niepelnosprawnych
Kontynuacja inwestycji - umowa
zawada na kwote 580.304 zr

2.Budowa parkingu
Wykonanie dokumentacji projektowej i

uzysKante pozwolenia na budowe.
rozpoczqcie robot budowlano-
montazowych

Srodki MNiSW
dotacja na zadania
zwtqzane z
ksztalceniem i

rehabilitacjq
leczniczq
studentow
niepefnosprawnych

Srodki wlasne
Wydzialu

S.Vqz91 Historyczno-socjotogiczny
Wydzial Filologiczny
Plac Uniwersytecki 1

rodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczeln i

Srodki wfasne
Uczelni

Srodki wtasne
Uczelni



Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczelni
Srodki wlasne
Uczelni - 30.00
tvs.zl
Dotacia celowa z
bud2etu miasta
Biatustok - 30,00
tvs.zl

Srodki wlasne
Wydzial6w

Srodki wlasne
Uczelni

7.

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

Opracowanie dokumentacji projektowej
na budynek dydaktyczny, rozpoczqcie
robot bud-monta2owych

1.000,00 Srodki MNiSW

8.

Budynek ul. Pogodna

Wykonanie kanalizacji deszczowej
lqcznie z izolacjq zewngtrznq Scian
fundamentowych budynku

60,00 Srodki wlasne
Uczelni

9.
Wykonanie instalacji p. po2. hydrant6w
wewnetrznych w obiektach Uczelni

100,00 Srodki wlasne
Uczelni

10.

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

1.Monta2 wytwornicy wodoru wraz z
instalacjq- Al. Pilsudskiego 1114
(W hakcie procedur pzetargowych)

2.Zmiana sposobu u2vtkowania czQSci
hol u n a po mieszcze n i a I aborato rvi ne
wraz z robotami budowlanvmi w ramach
proiektu ..Utwozenie Centrum Analizv i
Svntezv B i o N an oTech no w Bi atvm stoku
ul.Hurtowa 1 (Dokumentacia proiektowa i
rgbply_h@ptvlarg)

60,00 Srodki wlasne
Uczelni

Proqram
Operacvinv
Rozwoi Polski
Wschodniei

151 .00



11.

O6rodek Wypoczynkowy ,,Narew" w
Ploskach

Ulozenie nowych kabli energetycznych
do domkow

20,00 Srodki wlasne
Uczeln i

I z.

OSrodek Wypoczynkowy Rusalka
Wggorzewo

Zakup i monta2 lqcznie z instalacjami
dwoch domk6w letniskowych

200,00 Srodki wlasne
Uczelni

13.

Dom Studenta Nrl ul. Zeromskiego

Monta2 klimatyzatora w serwerowni 7,00 Srodki wlasne
Uczelni

14.

Dom Studenta Nr2 ul. Krakowska

Przebudowa i rozbudowa obiektu -
opracowanie programu funkcjonalno-
u2ytkowego, dokumentacji projektowej
lqcznie z pozwoleniem na budowe

200,00 Srodki wlasne
Uczelni

15.

Stacja terenowo-badawcza w
Gugnach

1 .Zakup i zainstalowanie agregatu
prEdotworczego dla potzeb zasilania
rezeMowego

2.Rozbudowa Stacji terenowej w
Gugnach.
y'Vykonanie dokumentacji projektowej.

16.

Wydzial Fizyki

Wydzielenie z korytarza w piwnicy
budynku Wydzialu Fizyki przy ul.Lipowej
41 pomieszczenia na laboratorium
Zakladu Fizyki Magnetykow

12,00 Koszty poSrednie
projektu
FANTOMAS



Razem: 29.333 tvs.zl

w tym: Srodki wlasne Uczelni - 1 .524 tys.zl + 1 12 tvs.zl = 1 .636 tvs.zt
srodki wlasne Wydziat6w - gOS Ws.zt * g tvsZlitZiiii--
Srodki MN|SW- 10.000 tys.zl (potwierOzGnie na f<r,votg ZJOO tys.zf )srodki MNisw dotacja. na zadania zwiqzane z ksztarceniem i r6ha;iiitaciq
leczniczq student6w niepelnosprawnych _ 5g0 tys.zl
fundusze unijne, Srodki z bud2etu paristwa, Srodki wlasne Uczelni _

(refundowane, po oplaceniu faktur ze Srodk6w wlasnyctry _ f 6O00 tys.zl
koszty po6rednie projektu FANT )MAS _ 12 tvs.zl

Biatystok dnia 16.06.2010

Opracowala Kamiriska Gra|yna

S'fOR YUsi0xu


