
Uchwala nr L338
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie plan u rzeczowo-Jinansowego
Uniwersytetu w Bialymstoku na rok 2013

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyZsrym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z pofin. zm.) w zwiqzku
z art.52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z pofin. zm.) Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co

nastppuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok
2013 stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Przewodni€q1,
n at u U n iw ersy tet u\B i aly ms to k u

.\_
rof,aihdfr Leonard Etel



! r.lIW EIISYTET w BIALYMSTOKU

ul. M' Sklodowskiej-Curie 14

15-097 BialYstok

Zalqcznik do
Uchwaly nr 1338

Senatu UwB
z dnia'12.12.12r.

(pieczqtka uczelni)

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat - w tysiecach zlotych z jednym znakiem po przecinku

cd.dzialu l. Rachunek rysk6w i strat - w tysiqcach zlotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan na rok 2013

z

A. Przychody z dzialalno5ci operacyjnej 102+211
01 128 076.7

Prrychody z podstawowei dzialalnosci operacyjnej (03+10+1 9+20) 02 116 416,0

Przychody og6lem z dzialalno6ci dydaktycznej (04+05+06+08) 03 109 914,7

z teg(

dotacie z bud2etu pafstwa o4 7'l 441 4

Srodki z bud2et6w iednostwek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazk6w 05

oolatv za Swiadczone usluqi edukacvine 06 22 903,6

ru tvm na studiach niestacionarnvch 07 19 903,6

oozostale 08 15 570.0

ru tvm Srodki zaqrani czne oraz wsp6lfinansowanie kraiowe 09 6 812,8

Przychody og6lem z dzialal no6ci badawczej (1 1 + 1 2+ 13+ 1 5+ 1 6+ 1 7) 10 6 501,3

z teg(

dotacie na finansowanie dzialalno6ci statutowei 11 2 500.0

Srodki na realizacjq projekt6w finansowanych pzez Narodowe Centrum Badai i

Rozwoiu oraz Narodowe centrum Nauki 12 3 420,0

Srodki na finansowanie wso6lpracv naukowei zzaqranica 13 118,0

/V IVM zaqraniczne Srodki finansowe niepodleqaiace zwrotowi 14 118.0

slrzedaz oozostalvch prac i usluq badawczvch i rozwoiowvch ,t6 80,0

Srodki na realizacjg program6w lub przedsiqwziqc okreSlonych pzez ministra
wla6ciweqo do soraw nauki 16 383,3

pozostale 17

w tym Srodki zao ran i czne oraz wsp6lfi nansowanie kraiowe 18

Pzychody og6lem z dzialal noSci gospodarczej wyod rqbnionej 19

Koszt wytworzenia Swiadczefi na wlasne potrzeby jednostki 20

Pozostale przychody (22+231 21 11 660.7

Przychody ze sprzeda|y towar6w i material6w 22 100,0

Pozostale paychody operacyjne 23 11 560,7

VVYSZCZEGOLNIENIE Plan na rok 2013

1

B. koszty dzialalno6ci operacyjnej (25+421 24 128 476.7

Kosztv oodstawowei dzialalno6ci ooeracvinei (37) 25 128 026,7



Amorlvzacia 26 10 929.1

Zu2v cie meterial6w i energii 27 7 354.6

Usluoi obce 28 7 311,4

Podatki i optaty 29 50.7

Wynaqrodzenia 30 78 902.0
N

tvm
rvynikajqce ze stosunku pracy

31 71 402.0

Ubezpieczenia spofeczne i inne Swiadczenia na zecz procownikOw 32 16 848.5

Pozostale koszty rodzajowe 33 6 630.4
N

tym
roaratu ra naukowo-badawcza

34 1 000.5

Og6tem koszty rodzajowe (26+27 +28+29+30+32+33 ) 35 128 026.7

Zmiana stanu produktOw (+,-) 36

Cg6fem koszty wlasne podstawowei dzialalnoSci operacyjnej (35+36) 37 128026.7

z teg

JzialalnoSci dydaktycznej 38 121525.4

r tym lodpis na wlasny fundusz stypendialny 39

Jzialalno6ci badawczej 40 6 501.3

Jzialalnosci gospodarczej wyodrgbnionej 41

Pozostele koszty (43+'[4] 42 450,0

,vartoSc spaedanych towar6w i materiatow 43 400.0

pozostale koszty operacyjne 44 50.0

Zyrk ctrata z dzlalalnoecl operacyJneJ (01-2'l) 45 400,0

D. Przychody flnansowe 46 500.0

E. Koszty flnansowe 47 100.0

F. Zysk (strata) z dzlalalno6cl (45+46-{7) 48 0,0

G, Wynlk zdazefi nadzwyczalnych 49

Zyski nadzwyczajne 50

Straty nadzwyczajne 51

H. Zyek (strata) brutto (48+'[9) 52 0.0

L Podatek dochodowy 53

J.Pozostale obowlqzkowe zmnlelezenia zysku (zwlekszenla straty) 54

K Zysk (etrata) netto (52-53-54) 55 0,0



Dzial ll. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w tysiqcach zlotych z jednym
znaKrem po pzecrnKu

Wyszcze96lnienie Plan na rok 20 l3

I 2

Stan Funduszu na poczatek roku 0l

w tvm z dotacii budzetu Daristwa 02

Zwigkszenia og6lem ( 04+06+07+08) 03 t6 379,6

Z tego

dotacia bud2etu oaf stwa 04 t3 739.4

w tym
pv.e7.nac7.ona

na

romoc materialn4 dla doktorantow

05 659,5

)platy za korzystanie z domow studenckich 06 | 748.0

colaty za korzvstanie ze stol6wek studenckich 07 50,0

inne przvchodl 08 842,2

Zmnieiszenia ogolem ( | 0+ | 8 -24+291 09 16 379,6

zrcgo

dla student6w ( l l +l 2+l 3+ I 4+l 5+l 6+ I 7) l0 t3 581.8

ztego

;tvpendia socialne ll 7 150,7

stypendia specialne dla os6b niepelnosprawnych t2 450.0

stypendia rektora dla nailepszych student6w IJ 4 967.1

l4

stvoendia ministra za wvbitne osiasniecia l5 714,0

stypendia ministra za wybitne osiasniecia sportow( l6

zapomogr t7 300,0

Jla doktorant6 w ( | 9+20 +2 | +22+23) t8 715,0

zrcgo

stvoendia socialne t9 75 0

zaDomost 20 20.0

stvpendia dla nailenszych doktorant6w 21 566,0

stvpendia specialne dla os6b niepelnosprawnvch 22 33,8

z) 70.2

kosztv utrzvmania dom6w i stol6wek studenckich 24 2 056,0

w tym

wynagrodzenia 25 704,0

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz prac 26 15 t.0

remontv l modernlzacla 27 200.0
kosrty realizacji zadan zwi4zanych z przyznawaniem r

wvDlacaniem stvoendiow i zaoom6s dla student6w i 28 26.8

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 29

w tvm z dotacii budzetu oaristwa 30



Dzial lll. Pozostale fundusze uczelni - w tysiqcach zjednym znakiem po przecinku

WYSZCZECOLNIENIE Plan na 2013 rok

1 I

N

N
N

Stan funduszu na Doczatek roku 01 100 857.8

Zwiekszenia ooolem 02 4.0

w tym

odoisv z zvsku netto 03

r6wnowarto6c zakoficzonych i oddanych do uzytkowania inwestycji
budowlanvch 04

aktua lizaciia wvcenv Srodkowtnarafu ch 05 4,0

zmnieiszenia oq6lem 06 2 300,0

w tym
ookrvcie stratv netto 07

aktualizaciia wvcenv SrodkoMrwalvch 08

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczeqo (01+02-06) 09 98 561,8

NO
2'h

CG

>\a
l.=
EN

=:€.f
N'

'a

Stan funduszu na poczatek roku 10 2 031,9

Zwiekszenia oo6lem 11 4182,0

zmnrerszenra ooofem 12 4 091,8

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) 13 z tzz,l

N
3>-9E
=.-Ir:

Ki,
=a

Stan funduszu na ooczatek roku 14

Zwiekszenia og6lem 15

w tvm odois w ciezar koszt6w dzialalnosci dvdaktvcznei to

zmntetszenra oootem 17

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczeqo n4+'|5-'l7l 18

.N

L

,
N

lr

Stan funduszu na poczatek roku 19

Zwiekszenia oqolem 20

zmnieiszenia oo6lem 21

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+21-2'll 22

N

L
N

E

Stan funduszu na ooczatek roku ZJ

Zwiekszenia ogolem 24

zmnieiszenia ooolem 25

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-251 zo

Inne fundusze tworzone na

Stan funduszu na poczatek roku 27

Zwiekszenia oqolem 28

zmnieiszenia oq6lem 29

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-291 30
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Uniwersytet w Bialymstoku

Dzial V. lnformacje rzeczowe i uzupelniajqce

WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka
miarv

Plan na rok2Q13

1 z

Liczba student6w oq6lem (02+04\ 01 osoby 14 978

z tego

studi6w stacionarnvch vz osobv 9 378

iv tvm nowo przvietvch 03 osoby

studi6w niestacionarnvch 04 osoov 5 600

iV IYm nowo orzvietvch 05 osobv 2070

Liczba student6w otrzymuj4cych stypendia z funduszu pomocy materialnej

dla student6w i doktorantow UO osobv 4 031

Liczba doktorant6w otrzymujqcych stypcndia z funduszu pomocy

materialnei dla studentow i doktorant6w 07 osobV 138

Liczba mieisc w domach studenckich 08 mieisca 644

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich oq6lem 09 osobv 371

w lvm uczestnik6w stacionarnvch studi6w doktoranckich 10 osobv 123

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich pobieraiqcych stypcndium

doktoranckie 11 osoby zz

Kwota stvoendi6w doktoranckich 12 tvs. zl. 330,0

Koszty remontow budynktlw i lokali oraz obiekt6w inZynierii l4dowej i

wodnei ( z wyiatkiem dom6w i stol6wek studenckich) 13 tvs. zl. 1 451.0

Nakladv na rzeczo\\c aktv\ a trwalc 14 tvs. zl. 169 378.0

w tvm
naklady na urzqdzenia technicznc i maszyny, Srodki transportu

i inne Srodki trwale 15 tvs. zl. 58 119.4

\\

AI \AJ
(imiq. nzlsko. telcfon,

ernail osotly sporzqdzajqcej)

Ttdnt"o, /).r/2.tft.
L-./ /l

V t rnic-jscowoSc. data.l

r(
ili;,r. ':.Jr"','." ": " ..' ,,1'i. i,ri

(piecz4lka inienra i podpis Rektora)



PLAN ZADAN INWESryCYJNYCH

Opracowanie na dziefi 12122012 r.

na rok 2013.

Wersia ll

PL. NAZWA ZADANIA NAKI-ADY
(w tys. zt)

Warto6ci
szacunkowe

UWAGI:

1 2 3 4
1. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

ul. Swierkowa 20.
1 . Budowa auli dydaktyczno-
ryidowiskowej na 300 miejsc dla potrzeb
Nydzialu Pedagogiki i Psychologii ul.
Swierkowa. Kontynuacja inwestycji.

2. Wykonanie wyj5cia ewakuacyjnego z
rarteru budynku Aprzy tqczniku do
rudynku B:
dokumentacja projektowa -
wykonanie robot -

2.644,00

2,00

20,00
100,00

Srodki MNISW

Srodki wlasne
Wydziatu

Srodkiwlasne
/Vydzialu.

2. Wydzial Prawa ul. Mickiewtcza 1.
Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz
z parkingami i infrastrukturE. Kontynuacja
nwestycji. 1.000.00

20,00

Srodki MN iSW
Pozwolenie na
budowg waZne do
26.06.2013 r.

(budowa
przeruvana)

Srodki wlasne
Wydzialu

3. Budynek Administracyino-
Dydaktyczny przy ul. M. Sklodowskiej
-Gurie 14
1. Wymiana windy. Kontynuacja

inwestycji.

. Wykonanie elewacji budynku.
Kontynuacja robot.

926,00

1.746.00

Srodki MNiSW
Pozwolenie na
budowq wa2ne do
9.11.2013 r.

Srodki MN|SW
Pozwolenie na
budowg wa2ne do
20.06.2013 r.

4. Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Biatymstoku

Roboty budowlano-monta2owe.
Kontynuacja inwestycji.

158.090.00 Fundusze Unijne:
139.167,00
Srodkiwlasne
Uczelni:18.923,00,
w tym:
PORPW4.347,00,
POtis
14.476,00(VAT)
koszty inne 100,00

5. UUydzial Ekonomii t Zarzqdzania ul.
Warszawska 63



1 .Wykonan ie przylqcza kanalizaqi
deszczowej
- wykonanie dokumentacji projektowej
wykonanie rob6t

10,00
30,00

Srodki wlasne
rA/ydziatu

6. Dom Studenta Nr 1 ul. Zeromskiego 1.
1. Modernizaqa dw6ch pokoi wtazz
lazienkami do potrzeb student6w
niepelnosprawnych:
dokumentacja projektowa -
wykonanie rob6t -

10,00
50,00

Srodki: Fundusz
pomocy osobom
niepelnosprawnym

7. Budynek Mieszkalny
ul. Swierkowa 20 C.

1. Wykonanie adaptacji poddasza na
m ieszkani a, rozpoczgcie robot
budowlanych (wykonanie dachu zgodnie
z posiadanq dokumentacjq projektowq)
kontynuacja inwestycji.

2. Wykonanie elewacji, kontynuacja
inwestycji

330,00

350,00

Srodkiwtasne
Uczelni
Pozwolenie na
budowq wa2ne do
30.11 .2013 r.

Srodkiwlasne
Uczelni
Pozwolenie na
budowg wazne do
30.11 .2013 r.

8. Budynek mieszkalny ul. Zamenhofa 1t

1 .Wykonan ie przytqcza kanalizaqi
deszczowej
- wykonanie dokumentacji projektowej
- wykonanie rob6t

10,00
40,00

Srodkiwtasne
Uczelni

9. Wydzial Ekonom iczno-l nformatyczny
w Wilnie
Zakup nieruchomo6ci.
Opracowan ie dokumentacj i projektowej
na budynek dydaktyczny, rozpoczgcie
rob6t bud-montaZowych

4.000.00 Srodki MNiSW

Razem:
W tym: - fundusze Unijne PORPW,POI|S

- Srodki wlasne Uczelni (dot.Kampusu)
w tym VAT

- Srodkiwlasne Uczelni
- Srodki wlasne Wydzialow
- Srodki MN|SW
- Srodkifunduszu pomocy osobom

niepelnosprawnym

169.378,00 tys.zl
139.167,00 tys.zl
18.923,00 tys.zl
14.476,00 . tys.zt

730,00 tys.zf
182,00 tys.zt

10.316,00 tys.zf

60,00 tys.zl

Bialystok, dnia 12.12.2012 r. Opracowala Grazyna Kamihska,



IIw

PLAN ROBOT REMONTOWYCH
ORAZ CZYNNOSCT ToNSERWACYJNYCH WYNIKAJACYCH

z rnzncianow wyMAGANyCH PRAWEM BUDOWLANYM NA 2013 ROK
z dnia 12.12.2012r'

rsl a

NAZWA OBII]KTU
ZAKRES F.ZII'CZOW Y ROBOT

2

wvnzrzr.r iiiltAcoi;ixr I i'sVcnor,octI
ul. Swierkowa 20

Wykonani e robcit rcmoutowych wr az"L niezbEdn4

do kume4?_qi-q Pro-i g!!9 t4.
Ilazcm:

Szacunkowa
wartoS6
rob6t brutto
(w tvs. zl)

Uwagi
L.P.

3 4I

494.00

Sr. wl. Wydzialu

494,00

s00

2,00

15,00

Sr. wlasne Uczelni

Sr. wlasne Uczelni

Sr. wl. Wydzialu

2. WYDZIAI, FILOLOGICZNY
Pl. Uniwersytccki 1

l. Monta2 kompcnsalora cnergii elektrycznej

biernej w rozdzielni elektrycznej budynku'

2. Wykonanie SZR-samodzielnego zal4czenia

lezerwy ua zasilaniu w energiq elektryczn4

budynku.
2 \l/rrlznnqrri,- rnh6t renrrtntowvch.

22,00Itazcm:

5,00

?o0

65,00

Sr. wlasne Uczelni

Sr. wlasne Uczelni

Sr. wl. Wydzialu
(?)

WYDZIAI, t I TS'I'OITYCZN O-

SOCJOI,O(; TCZNY
Pl. UniwcrsYtecki 1

1. Monta2 kompensatora energii elektrycznej

biernej w rozdzielni elektrycznej budynku'

2. Wykonanie SZR-samodzielnego za\4czenra

rezerwy na zasrlaniu w energiE elektryczn4

budynku.
3. Wykonar-ric rob6t rernontowyoh wrazz

nie z! g 41it c! qkt p cltla 9.!4.
Ilazcm:

wYDzL{L nxdNomii atAlv4DZANIA
ul. Warszawsha 63

Wykonallic- r q,[(rl rerlrolrt()w]r'gh' -
Itazcm:

I Butlvnek Atlministracyj no-Dydaktyczny

lul. M. Sklodowskiej -Curie l4
I

I Wv kor'rani e rob (t t remo n to wy ch w r az z niezb qdn4

I do-kumentacj 4 proj ektow4.

Itazcm:

72,00

50.00 Sr. wl. Wydzialu

4.

50,00

300,00

Sr. wlasne

Uczelni,
w tym zaktP
material6w.

5.

300,00

I



btnrtornKA uNIw ERSYTEcKA
ul. M. Sklodowskici-Curie l'lA

Przeniesienie trrz4dzcri (zlokalizowauych w

szachcie w piwnicy budynku) obsluguj4cych wolny
4,00

Sr, wlasne lJczelni
6.

Razem:

ul. Mickiewicza I

Wykonanie rob6t remontowych wraz z niezbqdn4

dokume'tacj q. __i{|r._,

ffizvffi
PLOSKACII

Wykonanie 19 lrlt 1q]tlg"nlowYc n'

llazem:

4,00

1 16.00

Sr. wl. Wydziaiu
7.

116,00

10,00

Fundusz SocjalnY
w tym zakup
material6w

8.

10,00

10,00

Fundusz SocjalnY

w tym zakuP

material6w

9. DOMKI KEMPINGOWE
w Wpgorzewie

Wykonanie lglqlEmontowych.
Itazem:

BUDYNEK
ul. Zeromskicgo 1

DOM STUDI'N'I'A NIT I

Wy ko n? rLr c 1o !9 -t- 1e m-o tttn y1g!,- -
ll:rzem:

10,00

150,00

FPM
W tym zakup
material6w.

10.

150,00

BUDYNEK
ul. Pogodna 65

1. Wykonanie rob6t remontowych'

2. MontaLrolety antywlamaniowej na oknie w pok'

Nrl
-- riarcrn

ul. Swierkowa 20C

L Wymiana okicn w micszkanir"r nr 9'

| :. fgqtla4:cszkarri,4ru 14. ,-
I ltazem:
I

I

lHnl,a sPOlt-l'owA
luL Swierkowa 20A

50,00
2,00

FPM
Z dotacir na

ksztalcenie os6b

niepelnospr.

1i

52,00

7,00
?5 00

Sr. wlasne Uczelni
t2.

32,00

Sr. wlasne Uczelni
13.



Wykonanic rob(rt rcmor.rtowych.

CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
WYNIKAJ.{CE Z PRZEGLADOW WYMAGANYCH PRAWEM

BUDOWLANYM

ffistalacii gazowych i gaz6w

technicznvch wraz z drtszczelnienicm i
ko nserwaci :t Vl1qr,cft w-l&tg\$sb U czel ni :

llazcm:

Wyk"""tt. pn- ir,.it* .lektrycznych w
wybranych obichtach Uczelni. Usuniqcie ustcrck
uj4w4lgll)lgh _rv t1aticig po4qiarqrl-.-- 

--llazcm:

K"tt-l" i^t"l".ii **i.tf.'nia e'*at uucyln.go w

obiektach uczclni. [Jsunipcie usterek
stwierdzonych w trakcie kontroli.

Badania kominiarskie wentylacj i grawitacyj nej

we wszystkich budynkach Uczclni. Wykonanie
zaleceft z protoh6kiw kominiarskich.

Stacja Terenow:t lv Gugnach

Badanic ryydaj nqlgi slu d n-1

Ilazcm:

Osrodek Wypoczynhorvy w Ploskach.

Badanie wydajnoSci studni.
Wykonanie opcratu wodnoprawnego na

pob6r wody i uzyskanic pozwolenia wodno-
raw

N"p.^"y aitt". .ty"toSci wynikai4ce z

przegl4tltiw tcchnicznych, konserwacyjnych i
s e rw i s owy c h_i n_s!n I 1 cj i I rr!LLq49it.

Ilazem:

PLAN OGOtr,[iM:
wtym:
Srodki wlasne Uczelni
Srodki wlasne WYdzialow
Srodki FPM:
Srodki na ksztalcenie os6b niepclnosprawnych

Fundusz socjalnY

1.451,00 tys. zlotych

487 ,00 tys. zlotYch
742,00 tys. zlotych
200,00 tys. zlotYch

2,00 tys. zlotYch
20,00 tys. zlotYch

$

Sr. wl. Uczelni

Sr. wl. Uczelni, w
tym zakup
material6w

Sr. wl. Uczelni, w
tym zakup
material6w

r. wl. Uczelni

Sr. wl. Wydzialu

r. wl. Uczelni

Sr. wl. Uczelni,
w tym zakup
material6w

15,00

AL , lL .w12J


