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Uchwala nr 1603
Senatu Uniwersvtetu w Biatvmstoku

z dnia 25."..rn." 20li r.

w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-Jinansov,ego
Uniwersytetu w Bialymstoku na rok 2014

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt34 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku w zwi4zku zart.52 ust. 3 ustawy zdnia2T sierpnia
2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 zp6in. zm.) Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku zatwierdza nowelizacjg planu rzeczowo-
finansowego na rok 2014. Znowelizowany plan stanowi Zalqcznik do niniejszej
Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

I



(Preczqtka ucze|nr)

Wybien z listy rozwiianej

naz\Ja uczelnl

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r'

Dzirl l. Rachunck zyskow i strl|l - rv tysi40ach zlotych zJednym zlakiem po przecinku

Zaiqcznik do Uchwaly Nr 1603

senatu uwB z dnia 25 06 2014 r

WYSZCZEGOLNIENIE

a pr"wohndv z dzielalno6ci oDeracYinei (02+23) 0l

Plan na 2014 rok

2

169 700,7

P|7\ chodt z podsta$o\rej dzialetnosci operrcyjnej (03+ I l+21+22) 02 131 001 ,6

I'rrlchod! ogolet / dzialalnosci d)dakttcrncl (04+06+07+09 0i 120 466,0

04 87 608,0
dolacie r budT€lu Paristwa

* t)1rr dotacja Podslawo\fa

Srodki 2 budzcto$ jednoslek samorz4dtr terytorialncgo lub ich z\Yiilzkow

U) a4 q16 0

06 00

oplat! 1u (wiadcTone uslugi edrrkacyittc 07 21 000,0

\r l\ nl na sludiach nrcslacloDarn\'ch

pozoslNlc

OE 16 000,0

11 858,0

l0 4 91 8,0
\r r\'nr Srodki Doohodzace ze Trodcl zdgranicznyoh oraz wspollinansorvaD'e kralowe

I'rz\chod!' ogolcrrr z dzialalnosci bada\\ czej ( l2+13+ l4+15+ l7+18+l9) 1t 10 535,6

3 842,3

/ rcgo

dotacje na tinansowari.i dzialalnoSci statutowej

t3 1605,4(mdki ra realizacrg proieklow flnansowanych Przoz Narodowe Centrum Badan I l(ozwoJu

Srodki rl realizacjQ projekto\'\'finanso\lanych przez Narodorve CeDtrum Nauki l4 3196,6

Srodkr rrir linansorvanie lvspolpracY naukotlej z zagranlcE t5 289,4

t6 94
w llnr Srodki poohodz4ce ze 2r6del zagranicznych' niePodlcgalQce zwrotowt

.n'lcdar Duzoslal\'(ll prJ( | uslug hrdirs(zlch I llr7$ojo\)cll t1 150,0

ez ministra wlaSci$'ego

do spraw naukl

pozostalc

t8 1 121 ,9

l9 330,0

20 330,0
\r tyr srodki Pochodzqce zc iIidcl zagranrcznvch oraT w'spollinansoNanre krajo$je

2l 00
.^,r,, ^",!l, nr ? d7'rlrlno(ei oosDollirrozcl \tYodrqbn()nel

,..,r ...runr7rnr^ (!\ radc,,cri nil Dolrzebv wlllslle jedlrostki 22 00

I'ozostale pr?YchodY (24+25)

r), ^-.1.^,lv ?r ahr?prl.t! low'^r(iw i materlali)w

23 38 699,1

24 20,0

l)ozostale przychody operac)'jDe (26+27) 25 38 679,1

26 60,0

z lcgo

z-\'sk zc zbycia nielinansowlch akty\\ow tnvalych

inn. noTost.le nrzvohodv oDeracllnc 2',7 38 619,1

28 8 91 5,0

rv Ilnl

rdwnoNarlosc roczn\ch odpisow amo(yzooyjn'vch Srodkow trwalycll oraz wanoscr 
.

nrenratenllnych i pr;\!n\ch slin|nsowaDych z dotacji cclowych' a tak2e otrzymanych

..r -^r-L,r-i- - innw.h iiid.l

29 10,0przychody z likwidac'Ji Srodkow tnvalych. drodk6w trwalych \! buoowle' wanoscl

Dremateriahtych i pra$'mych oraz korek(y odpisow aktu0lizujqoych $'arlosc

nrcfi nanso|\ch akt\t\o\\ tn\ allch



cd'dzi,lu|.Rachunekzysk6wislrat-wtysiqcachzlotychzjednymznakiempoprzeclnku

WYSZCZEGOLNIENIE
i

r..^"..- .r,iaraln^(ci nnerncvinei (31+59) L

Plan na 2014 rok

l0 17'l 658,3

Koszt) podstawowej dzislrlnosci opcracyinej (49)

AnrorlyzccJa

Z zvcle materralow I energll

r\ lyrr] eDerglil

Llslugr obcc

\\ynagrodzcnia

3t 141 617 ,4

32 I935,0

33 I319,5
4 084,5

6 217 ,2

36 100,0

3',7 87 258,4

3E 80 286,5

39 21 882,1

40 16 200,0

4l 3 693,5

952,5

0s
I "t-

lc kos7lY rodznlowc

rDarNtura nauko\!o-badawcza

)odrozc sluzbot{e

,..,.,,. .^i-"i^-D I 1t+'1'l+-l 5+3ar+1?+39+44)

7 Ar|q )

q 600,0

3 325,0

47 141 617 ,4

4E 0c

49 141 617 ,4

50 87 608,

5t 43 473,

.r -.r^r-,.o.i ,h d1Lrt.7np' .€olenl l5D+5l) 52 131 081 ,

108 581,L"?.l.cni. n, d".lir.h slrcionamvch
,! Nnr

r",1"r-ahia na ehnli,.h niestrcionamvoh 16 000,0

10 385,
^,^,-^r-i l."n.!,?Ai ii"^n(owAne 7 dotacii 2 budi-etu Danslwa

',- .'. r.:,,r-r,.,,:rirq/1""","i nonl.nr 155+56J

56 150,0

10 535,6

,r,irr.rn-(.i o^(nn.lrrcTci wlodfcbnionei
)6 00

l'ozostale koszt' (60+61)

' in,r.ri,l,i!v

30 040,9

o0 I 10,0

6r I 30 030,9

z tego

-k. -i" .i, linrna^u!.lr 
^kl\'\\(iw 

lrwalvch b2 | 10,0

63 | 30 020,9

29 640,9

65 -1 957,6
(1 Z'rk lrtr"to; t dzialalnosci operajlilgilll!:Ll--
D. trz\chodY finansowe

$ tYm odsetkl uzyskillto

E. Kosziy finitnsowe

300,0

250,0

68 100,0

69 50,0

10 -'t 757,6

'71 0,0

't2

7J

-1 757,6

't6

K. Zysk (strata) netto Qi1j79
't1 -1 757,6



Wybierz z listy rozwiianej

Dzial II. Fundusz pomocy materialn€j dla student6w i doktorant6w - w tysi4cach zlotych

z jednym znakiem Po Przecinku

Wyszcze96lnienie Plan na 2014 rok

I 2

stan funduszu na Poczqtek roku 0t 1414,6

w tyrr z dolacj i budzetu Pahstwa 02 't 216,4

zwi gkszenia og6lem (04+06+07+08) 03 18 311 ,7

z lego

dotacja z budzettl Panstwa 04 15 718,7

w tym przeznaczona na pomoc materialn4 dla

doktoran t6u
05 797,8

oplaty za korzystanie z dom6w studenckich 06 1 706,0

oplaty za korzystanie ze stol6wek studenckich 07 50,0

inne przychody 08 837,0

zmniejszenia ogolem ( | 0+l 6+22+28) 09 19 726,3

dla student6w (l | +l 2+l 3+l 4+l 5) l0 16 689,9

z tego

stypendia socjalne
'10 854,1

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych t2 460,C

stypendia rektora dla najlepszych student6w r3 4 571,2

stypenclia ministra za wybitne osi4gniqcia l4 714,0

I5 90,6

dla doktorant6lv ( l7+ | 8+ l9+20+21) l6 797,8

z lego

stypendia socjalne 17 I 78,0

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych l8 33,8

stypendia dla nai lepszych doktorant6w l9 606,0

stypendia ministra za wybitne osi4gnigcia 20 70,0

zapomogl 21 10,0

koszty utrzynrania dornow i stol6wek studenckich 22 2 207,2

w tym

wynagrodzenia 704,0

w tym wynikaj4ce ze stosunku Ptacy z4 694,2

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy 25 151 ,0

remonty i modernizacja 200,0

w tym remonty flnansowane z dotacj I 27 200,0

koszty realizacji zadari zwiqzanych z przyznawaniem I

wyplacaniem stYPendi6w i zaPomog
28 31,4

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

w tym z dotacji budzetu Pahstwa 30



Wybiez z listy rozwijaneJ

Dzial III. Pozostale fundusze uczelni - w tysi4cach zlotych zjednym znakiem po

Wyszcze96lnienie Plan na 201 4 rok

2

rduszu na poczQtek roku 0l 118 550,9

N

stan ful

zwigkszenia og6lem 0z '166 51 1 ,0

0l 0,0
odpisy z zysku netto

04 166 507,0
wrym

rownowarto5i zakoriczonych i oddanych do uz)tkowanla InwestycJl

hr rdowlanvch

aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych

;zenia og6lem

lpokrycie straty netto

laktualizacia uycenl Srodk6w trwall ch

05 4,0

06 8 052,2
zmnreJ

w tym

07 3 061,3

08 00

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 277 009,7

l0 2 319,6

E.c*

,ZA

:;i
=N

stan funduszu na Poczqtek roku

l1 3 794,8

11 4 318,4

l3 1 796,0

l4 0,6

9>,

tr:
+;

stan funduszu na Poczqtek roku

zwigkszenia og6lem

rv tvm odpis w ciSzar koszt6w dzialalnoSci dydaktycznel

l5 0,0

t6 00

zmniejszenia ogolem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)

17 0,0

l8 0,6

I9 0,0
stan funduszu na Poczqtek roku

zrviEkszenie o96fem

w tym odpis z zysku netto

zmniejszenie og6lem

stan funduszu na koniec okresu sprawozd awczego (19+20-22)

N.-

20 0,0

2l 0,0

22 0,0

0,0

lnne fundusze tworzone na podstawie odrqbnych przepis6w

funduszu na Poczqtek roku

zwigkszenie og6lem

stan funrluszu na koniec okresu sprawozd awczego (24+25-26)
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Wybierz z listy rozwijanej

Dzial V. Informacje rzeczowe iuzupelniaj4ce

e 'in,l 
ovu soorz4dzlacej )

Wyszczegolnienie
Jednostka

miary
Plan na 2014 rok

2 l

Liczba student6w tlg6lem (02+04) 0l osoby 14 412

02 osooy 9 894

03 osoby 4 285

04 osoby 4 518

05 osooy 1805

06 osoby 4 350Iiarb,, rn,d"ntotu o,rzyrnujqcych stypendia z funduszu ponocy materlalne1 ola

. ,.,,-l--ri\r. i /^ki.rr'1t6w

0'7 osobY 151Liczba doktorant6w otrzymuj4cych stypendla z lunouszu porrrosy rrrdr'r r4trre

:,1^Lr^rantliur

Liczba miejsc w domach studenckicl

I iczba uczestnrk6\\' studiow doktoranckich ogolem

08 miejsaa 644

09 osoby 480

w tvrn uczestnikow stacjonarnych studiow doktoranckich t0 osoby 380

ll osooy
't 50Liczba uczestnikow studiow doktoranckich pobieraj4cych stypendrum

doktoranckie

Kwota st1 pendiow doktoranckich
|,) tys. zl 752,O

l3 tys. zl 185,0KosztyretnontowbudynkowiIokaIiorazobiektowlnzynlet|||Eqowejtwuu||91
/-..- i ^lr, r-.n ,r^,-^.! i<hl6wek studenckich)

Naklady na rzeczowe aktywa trwale t4 tys. zl 96 165,4

l5 tys. zl 15 893,4w tynr naklady na urz4dzenia techniczne i maszyny' srooKl transPonu I

inne Srodki trwale

l6 tys. zIBezz*rotne Srodki z pomocy zagranicznej na sfinansowante luo

r .---.-^^..,--:- L,rczr;'. rcrlizacii inwestvcii i zakupow inwestycyJnycn

n"r z llnii Frrr,rneiskiei
t7 tys. zl 57 529,7

' l)l

A/[ t -r*h-L" 456:D4


