
Uchwala nr 1426
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia l9 czervvca 2013 r.

w s p raw ie no w elizaci i p la n u rzeczow o -Ji na nsow e g o
(Jniwersytetu w Bialymstoku na rok 2013

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 34 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku

Senat Uniwersltetu w Bialymstoku w zwi4zku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I 57 poz. 1240 z p62n' zm')

Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastqpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku zatwterdza nowelizacjg planu rzeczowo-

finansowego na rok 2013. Znowelizowany plan stanowi Zalqcznik do niniejszej

Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



llNIWt,RS\"i ti'l \1 BIATYMSTOKU

ul. M Sklo(lo\r skicj-Curic 14

15'097 Bialystok

(preczqtka uczelnD

Wybierz z listy rozwijaner

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Dzirl l. Rrchunek zysk6w i strat w tysi4cach zlotych zjednym znakiem po Przecinku

Zalqcznik do Uchwaly nr
1426 Senatu UwB z dnia

'19 06 2013 r.

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2013 rok

2

A. Przychody z dzialalnosci operacyjnej (02+23) 0l 139 054,3

Przychody z podstawowej dzialslnosci operacyinej (03+l l+21+22) 02 127 393,6

Przychody ogolem z dzialalnosci dydaktycznej (M+06+07+09) 03 119 627 ,'l

z tego

dotacje z budzetu panstwa 04
-70 712 a

w tym dolacja Podstawowa 05 78 031,1

Srodki z budzet6wJednostek samorzqdu terytorialnego lub ich zwiqzk6w 06 00

oplaly za swiadczoDe usfugi edukacyjne 01 23 567,5

w (ym oa studiach niestacjonamych 08 19 903,6

pozostale 09 16 327,3

w tym Srodki zagraniczne oraz wsp6lfinansowanie kmjowe l0 6 790,1

Przychody og6lem z dziatalnosci badawczej (12+13+14+15+17+18+19) ll 7 766,5

z Iego

dotacje na finansowanie dzialalnosci statutowej t2 't 10, ?

Srodki na realizacig projekt6w finansowanych przez Narodowe Cenfum Badail i RozwoJu 13 1070,0

Srodki na realizacj9 projek6w finansowanych pEez Narodowe CeDtrum Naukl 14 1 731,7

Srodki na finaffowari€ wsp6lPracy naukowej z zagranrc4 l5 791 ,0

w tym zagraniczne Srodki fuBnsowe triePodl€gajace zlrotowl l6 0,0

sprzcdaz pozostalych Prac i usfug badawczych i rozwojowych l7 137,5

@nych przez minista wlasciwcgo do spraw

nauki
l8 844,0

p"r"*1" t9 0,0

w tym Srodki zagraniczre oraz wsp6lfuransowanic krajowe 20 0,0

Peychody o16lem z dzralalno$ci gospodarczej wyodrgbnionej 2l 0,0

Koszt !,'ytworzenia Swiadcz€tr na wlasne potrzeby jednostki 22 0,0

Pozostote przychody (24+25) 11 660,7

Prryohody ze spnedaLy towar6w i material6w 100,0

Pozostale przychody op etucyine (26+21) 25 '11 560,7

z tego

zysk ze zbycia niefinanso\rych sktyw6w fwatych 60,0

inne pozostale przychody operacyjne 27 11 500,7

w tym

rdwnowartosd rocmych odpts6w amortyzacyjnych Srodkdvt Ewalych oraz wartosci

niematerialnych i pra\trlych sfinansowanych z dotacji celo\aych, a takze otrzymanych

nieodplatnie z innych 2rddel

2E 9 560,7

przychody z likwidacji Srodk6w trwatych, Srcdk6w lrwatych w budowie, wartosci

niematerialnych i ptawnych oraz korekty odpis6w aktualizuJqcych wanoSd njefinansowfch

aktyw6w trwatych

29 1 0,0



cd,dzialul. Rachunckzysk6w i strrt w tysiqcach zlotJch z.iednym znakieD Po przccrnku

WYSZCZEGOLNIENIE PIan na 2013 rok

B. Koszty dzialalnosci opcracyjnej (31+59) l0 139 407,3

Koszty podstlrwowcj dzialnlnosci opcracyinci (49) .ll 138 957,3

Anl()rtyzacia 10 929,1

Zu2voic material6w i onergii 33 7 814,7

l! t!,m cnerglil 3,1 3 823,4

tJslugi obce l5 7 486 7

Pod:rrkr i oplaty 36 51 ,7

Wynrgrodzcnia 37 83 856,4

r\'tym r\ynikal4cc ze stosunku pracy .18 76 299,4

tJbczpieczcnia spolcozme i innc Swiadczonla 39 20 747 ,0

skladkiz tyt l( ubezpicczcri spolecznych i lunduszu prac]" 40 16 400,0

odpis na zaklado\ly findusz Swiadczcti socjalnych 4l 3 804,4

stypcnrlia naukoue dla *ybihyoh mlodych naukowc6w. stpendi^ doktorskie i dokloranckrc 195,0

odpis Da lvl^sny fundusz stypcndirlny 43 00

I)ozostale koszly rodzajowe I 071,7

w lynr
aparalura nauko\{o-badawcza 1000,5

podroZe sluZbowe 2 300,0

Ogolcm koszty rodzajo\ve (32+31+35+36+37+39+44) 138 957,3

Zrniirna stanu produkt6w (zwigkszcnia - watlosi ulenma, zmnic.iszcni.r wa(oso dodatnia) ,lll 00

Ogolem koszty Nlasnc podsla\vowci dzialalnoSci oper:rcyjnej (47+48) i (52+5?+58) 4t) 138 957,3

Koszly dzialatnosci dydaklyoznei finanso\vane z dotaoii z blldzctu Iralistwa 79 732,3

Koszty dzialalnosct dydaktyczn€j finansowanc z przychodo\! wlasnych 5l 51 833,5

Koszty dzialalnosci dydaktycznej {)g6lc (50+5l) 52 131 565,8

\f tyn
kosr() l(/lalc(rrra nJ sttrdiach slacJon:rID\'cll 53 108 798,3

koszly ksztalcenia na studiach nieslacjonanrlch 19 903,6

Koszty dzialalno(ci badawczcl finansorvane z dotacji 7 budzclu pntist\!a 7 254,0

Koszl! dzialalnosci badawczcj finanso\vanc z przychod6w \rl0snlch 56

Koszly dziatalnosci badawozej ogolem (55+56) 57 7 ?O1 q

Kosrty dzialalno(ci gospodarczej wyodrqbnioncl 58 00

Pozostale koszty (60+6l) 59 450,0

Wanosi sp7rdanych lo!var6w i matcrialorv 50,0

Pozostalc koszty opcracyjnc (62+63) 6t 400,0

z rego

slrata ze zbycia niellnansorvych aklywow tnralych 62 1 0,0

innc pozostrle koszty operacyjne 6-il 390,0

@'\!oNnicl;nansow]'clrizaPas6w,kosz!ylikwid|cJ|
Srodkow trwalych i wanosci nicmaterialnych i prArvnych oraz wartos' netlo zlrkwr(lo!van\ch

Srodk6w trwalvoh oraz wartosci nielnatcrialDych i pra\aDych

64 30,0

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (01-30) 6-s -353,0

D, Przychody finansowc 500,0

w lynr odselki uzyskanc 67 400,0

E, Koszty finansowe 6E 147,0

rv tym odsetki zaplaconc 69 '130,0

F. Zysk (strata) z dzialalnosci (65+66-68) '7t) 0,0

G. Wynik zdarzcf nadzwyczajnych (72-73) '71 0,0

Zyskr nadT-\vyczaJDc 72 00

Straly n adz\ay czaj ne 13 00

tl. Zysk (strata) brutto (70+71) 74 0,0

l. Podatek dochodowy 75

J. Pozostale obowi4zkowe zm|riejszenia zysku (zwiQkszenia straty)

K. Zysk (strata) netto (74-75-'16) 77 0,0

2



\A/ybierz z listy rozwijanej

Dzial II. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w w tysi4cach zlotych zjedrryrr

znakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 201 3 r'ok

I 2

stan funduszu na pocz4tek roku 0l 1 841,3

u tym z dotacji budzetu paistwa 02 1 510,2

z',vi gkszenia o96lern (04+06+07+08) 0l 17 218,4

z tego

dotaqa z budzetu paristwa 04 14 578,2

yt Lym pzeznaczona na pomoc materialn4 dla doktorant6w 05 699,7

oplaty za kotzystanie z donr6w studenckich 06 1 748,0

oplaty za korzystanie ze stol6wek studenckich 0'7 50,0

inne przychody 08 842,2

zmniejszenia o96lcm (l 0+16+22+28) 09 19 059,7

z tcgo

dlastudentowtl l l2-llr l4 l5) l0 1( R60 1

z tego

stypcrrdia socjalne 9 408,8

stypendia specjalne dla os6b n iepelnosprawnycll t2 450,0

stypendia rektora dla naj lepszych student6w 13 4 986,3

stypendia ministra za wybilne osiqgnigcia t4 714,O

zapomogi l5 300,0

dla doktorant6w ( 17+18+19+20+21) l6 842,4

z tego

stypcndia socjalne \1 30,0

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnyclr l8 33,8

stypendia dla naj lepszych doktorantow l9 698,4

stypcrrdia ministra za wybitne osiqBnigcia 20 70,2

zapomogl 2l 10,0

kosztv utrzvmania dorn6w i stol6wek studenckich 22 2 329,1

w tym

wynagrodzenia 704,0

w tym wynikajqce ze stosunku Pracy
ai 688,0

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundtrsz pracy 25 151 ,0

remonty i rnodernizacja 26 200,0

w tym remonty finansowane z dotacj i 27 200,0

koszty realizacji zadah zwiqzanycll z przyznatvaniern i wyplacanietn

stypendi6w i zapom6g dla student6w i doktorant6w
28 29,1

Stan funduszu na koniec okresu sprarvozdawczego (01+03-09) 29 0,0

\\, tytn z dotacji budzetu panstwa 30 00



Wybierz z listy rozwijanej

Dzial lll, Pozostalc fundusze uczelni w tysi4cach zlotych z jednyn znakiem po ptzecinku

WYSZCZEGOLN IEN IE Plan nr 20li rok

)

N

N

stan funduszu na pocz4tek roku 0l 105 310,6

zwigkszenia ogolem 02 18 304,0

\! tyln

odpisy z zysku nefto 03 00

r'6wnowarloSi zakof czonych i oddanych do uzytkowania inwestycji

budowlanych
04 18 000,0

aktualizacja wyceny 5r'odk6w trwalych 05 4,0

zrnniejszenia o96lern 06 4 528,5

w tym
pokrycie straty netto 07 1 0q, 6

aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 08 40

stan funduszu na konicc okresu sprawozdawczcgo (01+02-06) 09 119 086,1

ztz

stan funduszu na poczqtek roku l0 2 24't,7

zwigkszenia ogolcm ll 3 940,2

zrnniejszenia og6lem t2 3 891 ,9

stan funduszu na koniec okrcsu sprawozdarvczcgo ( l0 l I-12) 13 2 290,0

?>,
stan funduszu na poczqtek roku l4 0,6

zrvigkszenia og6lem l5

rv tyrn odpis w cigZar koszt6w dzialalnoSci dydaktycznej 16 00

zmniejszenia og6lem t'7 06

stan funduszu na kon icc okrcsu sprawozdawczcgo ( l 4 l l 5- l 7) l8 0,0

stan funduszu na poczAtek roku l9

zwiEkszenie og<5lem 20

w tym odpis z zysku netto 2l

zmniejszenie og6lem 22

stan funduszu na konicc ol(rcsu sprawozdawczego ( 1q 20-22) 23 0,0

Inne fundusze tlvorzonc na podstawie odrgbnych przcpis6w

stan funduszu na poczetek roku

zwiEkszenie og6lem 2.5

zrnniejszenie o96tern 26

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczcgo (24+25-26) 21 0,0



Wybrez z llsly rozwtanej

Dzial IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczeg6lnicnie Zrtr dnienic

WJ'n{grodzenia
wynikajqcc zc

stosunkl| pr,rcy
(1+6)

z lcgo

\! t\m
os,,bo\( 

- -
I Dagr"U) reklolil

dodalko\rc
\rvnagrodzcnrlJ

2 .l 4 5 6

Plan na 2013 rok

Iiazem 0l 1 446,0 76 987,4 71 651,6 1205,3 5 33s,8

Naucz)ciele akademiccy 02 852,0 54 984,4 5 t 084,6 'I 001,7 3 899,8

/ tcgo

\v grupach

0l '189,0 19 474,5 17 997 ,0 X 1 477,a

docetllow. adiunkt6tv
r starszyoh wykladowc6w

04 398,0 25 067 ,6 23 317,3 X 1750,3

aststcnlo$. wykladowcow,

leklor6w i instruktor6w
05 265,0 't0 442,3 I770,3 X 672.0

Prrco$nicy niobTdQcy nauczycielrmi
skadcmickimi

06 594,0 22 003,0 20 567,0 203,6 1436,0

$ lym w ranach dzialalno(ci dydaktycznej 07 570,0 21 315,0 '19 929,0 X 1386,0

Z lvicrsza 0l $]n.grodzenra. o kt6rych mo$'a w art

l5l ust 8 uslr$'y
08 X 10 763,0 I994,6 X 764,4

Nale2v oodae:
- przecietne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku'
- wynagiodzenia wtysiacach zlotych z jednym znakiem po przecinku,



Wybierz z listy rozwijanej

P K'r'oR
UNIWF RS

Bialystok'19.06 2013 r
(h\trusco$o!4, drlr) dr

Dzial V. Informacic tzcczorvc i uzupclni4i4cc

WYSZCZEGOLNIENIE
.lcdnostka

n-Ilarl
I'lan na 2013 Iok

I 2 l

Liczbr studcnti'\! ogolcn) (02+04) 0l 14 978

l lcgo

studia)\ , stacl on myoh 02 os()DY I378

w t),n nowo przy.igtych 03 3 931

studiirw nieslaojonantYr:h 04 osobv 5 600

w tyln nowo PtT,l.lgtyoh 05 osobt 2 070

l,iczba studentirtv otq,muiqoych styPcndia z lirnduszl pomocv malenalnel dl

sludenti)w i dokkrt artor'v
06 4 03'l

l,iczba doktoranttiu, olrzymuiqcych stypcndia z lunduszu pomor:y matctialncj dla

studenti)w i dokt(x ant6w
o7 138

,iczba micjsc u, domaoh studenokich 013 1l)lclsoa 644

,iozba uozeslrikirtv s[tdi6u doktorarokioh ogitlcm 09 osoby 371

\'v tvln uozcstnika)!v slaclolllmYcll studi6w doktolanokich t0 osoby 123

Liczba uczcstnikti$, studi6rv doktoranckich pobicrajqcVch s(vpcndium

cloktorarrokie
ll

Ku,ota stypendiirrv dokkrranckioh t2 tys zl 7'13,5

Koszh, rcnlonti)w buclyrrkou'i lokali oraz obiekt6w inz-]'nier.tt lqdotlel i uodnoj

(z u-l j,ltkrem domotv i stol6rvck studenokich)
t3 tYs zl 550,0

Nakl.rtll n.r rzcczrltr e al1\tra ltualc t4 tvs zl 233 580,0

'rv tvm naklrtdy na rtrzqdzclia tech:riczne t mas:ryny, lrodki transp(n-tLl I lllllc
(rodki tnvalc

l5 tls zl 63 1s2,0

llczzulotnc (rodki z potlocy zagtanicztrc'i na slinanstlwanic lttb dofinansorvantc

kosztilr realiza<.:ji inrvcstl,cji i zakuptirv in\testycyinYoh
l6 tvs z1 121 222,0

w tym z lJnii Europclskicl l7 lys zl 121 222,0



PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH na rok 2013.

Opracowanie na dzieh 17.06.2013 r. Wersia lV

FL. NMWAZADANIA NAKLADY
(w tys. zl)

Warto6ci
szacunkowe

UWAGI:

1 2 3 4
1. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

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

2. Wykonanie wyj6cia ewakuacyjnego z
parteru budynku A przy lqczniku do
budynku B:
dokumentacja projektowa -

wykonanie rob6t -
3. Rozbudowa sieci informatycznej w
budynku Wydzialu Pedagogiki i

Psychologii

2.644,00

2,00

20,00
100,00

50,00

Srodki MN|SW

Srodki wlasne
Wydzial

Srodki wlasne
Wydzialu.

Srodki wlasne
Wydzial

2. Wydzial Prawa ul. Mickiewicza 1.
Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz
z parkingami i infrastrukturq. Kontynuacja
inwestycji. 1.000,00

20,00

Srodki MN iSW
Pozwolenie na
budowq wazne do
26.06.2013 r.

(budowa
przerwana)

Srodki wlasne
Wvdzialu

Budynek Adm inistracyj no-
Dydaktyczny przy ul. M. Sklodowskiej
-Curie 14
1. Wymiana windy. Kontynuacja

inwestycji.

2. Wykonanie elewacji budynku.
Kontynuacja rob6t.

926,00

1.746,00

Srodki MNiSW
Pozwolenie na
budowg wa2ne do
9.11.2013 r.

Srodki MN|SW
Pozwolenie na
budowq wazne do
20.06.2013 r.

4. Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Bialymstoku

Roboty budowlano-montazowe.
Kontynuacja inwestycji.

158.090,00 Fundusze Unijne:
139.167,00
Srodki wlasne
Uczelni:18.923,00,
w tym:
PORPW4.347,00,
POris
14.476,00(VAT)
koszty inne 100,00



Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania ul.
Warszawska 63

1 .Wykonanie pzylqcza kanalizacji
deszczowej
- wykonanie dokumentacji projektowej
- wykonanie rob6t

10,00
30,00

Srodki wlasne
Wydzialu

b. Dom Studenta Nr 1 ul. Zeromskiego 1,
1. Modernizacja dw6ch pokoiwraz z
fazienkami do potrzeb student6w
niepelnosprawnych:
dokumentacja projektowa -
wykonanie rob6t

10,00
50,00

Srodki: Fundusz
pomocy osobom
niepelnosprawnym

Budynek Mieszkalny
ul. Swierkowa 20 C,

1. Wykonanie adaptacji poddasza na
mieszkania, rozpoczgcie rob6t
budowlanych (wykonanie dachu zgodnie
z posiadanq dokumentacjq projektowq)
kontynuacja inwestycji.

2. Wykonanie elewacji, kontynuacja
inwestycji

330,00

350,00

Srodki wlasne
Uczelni
Pozwolenie na
budowg wazne do
30.11.2013 r.

Srodki wlasne
Uczelni
Pozwolenie na
budowg wa2ne do
30.11.2013 r.

Budynek mieszkalny ul. Zamenhofa 15

l.Wykonanie przylqcza kanalizacji
deszczowej
- wykonanie dokumentacji projektowej
- wykonanie rob6t

10,00
40,00

Srodki wlasne
Uczeln i

9. Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie
Zakup nieruchomoSci.
Opracowanie dokumentacji projektowej
na budynek dydaktyczny, rozpoczqcie
rob6t bud-montazowych

5.000,00 Srodki MN|SW

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

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

- Srodki wlasne Uczelni
- Srodki wlasne Wvdzialow
- Srodki MNiSW
- Srodki funduszu pomocy osobom

niepelnosprawnym

170.428,00 tys.zl
1 39.167,00 tys.zl
18.923,00 tys.zl
14.476,00 . lys.z+

730,00 tys.zl
232,OO tys.zl

1 1 .316,00 tys.zt

60,00 tys.zl
t lBialystok, dnia 17.06.201 3 r Opracowala Grazyna Kaminska,


