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Uchwala nr 1644
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

zdnialT grudnia 2014r.

w spraw ie p lan u rzeczow o-fi na nsow ego

Uniwersytetuw Bialymstoku na rok 2015

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

o szkolnictwie .vqrZszym (t. j. Dz.lJ. 22012 r., poz. 572 z p6in zm.), w zwiqzktt
z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. tJ.22013 r.,poz.885 zp62n. zm.), Senat Uniwersltetu w Bialymstoku
uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala plan rzeczowo-frnansowy na rok
2015, stanowi4cy Zal4cznik do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.

ab. Leondrd Etel

Senatu Uniwersvtet



Zalqcznik do
Uchwaly nr 1644
Senatu UwB
z dnia 17 grudnta

2014 |
/hiA.,.t!. ".rAlni\

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

Plan rzeczowo-finansowy na 20151.

Ozial L Rachunek zysk6w i st.at - w tysiqcach zlotych zjednym znakiem po pr.scinkt

cd.dzralu l. Rachunek zysk6w i strat - w tysiqcach zlotych ziednym znakiem po p.zecinku

(-

\

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2015 rok

1

A. Pzychody z dziatalno6ci operacyjnei (02+23)
01 157 014.O

Prrychody z podstawowej dzjalalnoScl operacyjnej l03+11+21+22't 02 123 548.9

Pzychody ogolem z dzialalnoscr dydaktycznej (04+06+07+09) 03 115 138.7

z teg(

dotacie z bud2etu oaistwa 04 88 238.7
dotacaa oodstawowa 05 87 467 .9

srodki z bud2et6w iednostek samorzadu terytorialneoo lub ich zwiazk6w 06
oolatv za Swradczone usluoi edukac ne 07 19 000.0

na studiach niestacionarnvch 08 16 000.0
pozostale 09 7 900.0

srodki zagraniczne oraz wsp6lfinansowanie krajowe 10 3 300,0

Przychody ogdlem z dzialalnosci badawczej (12+13+14+1 5+17+18+19) 44102

z teg(

dotacie na llnansowanie dzialalnosci statutow€ 12 35
srodki na realizacjQ projekt6w finansowanych przez Narodowe Centrum Badai i

Rozwoiu 13 510.0

Srodki na realzacie Droiekl6w finansowanvch przez Narodowe Centrum Nauki 14 2 614.3
srodkf na finansowanie wspdlpaacy naukoweiz zagtanica 1 225.9

zaaraniczne 6rodki finansowe niepodleoaiace zwrotowi 16 18,0
sprzeda2 Dozostalvch prac i usluq badawczvch i rozwojowych 100,0

srodki na realizacjg program6w lub przedsiQwziec okreSlonych peez ministra
wlascweqo do soraw nauki 18 1073,5

pozostale 't9 386.5
srodkr zaoranrczne oraz wso6lfinansowanie kraiowe 20

Przychody og6lem z dzialalnoSci gospodarczej wyodrebnionej 21

Koszt wytlvorzenia Swiadczei na wlasne potrzeby jednostki

Pozostale przychody (24+25) 23 33 465.1

Przychody ze sprzeda2y towardw i material6w 24 20,o

Pozostale pzychody operacyjne (26 + 27) 25 33 445,'1

z
tego

zysk ze zbycia nrefinansowych aktyw6w trwatych 15 342.4

inne przychody operacyine 18 102 3

r6wnowartos6 rocznych odpisow amortyzacyinych Srodk6wtrwatych oraz
wadosci niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,
a tak2e ottzymanych nieodplatnie z innych Zr6del 28 17 802,3
pzychody z likwidacjr Srodk6w trwatych w budow|e, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz korekty odprs6w aktualizu,qcych
wartoS6 niefinansowvch aktvw6w trwalvch 29

VVYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2015 rok

1 2

B. koszty dzialalnosci operacyjnej (3t+59) 30 147 269,6

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyinej (49) 31 146 284,9
22 091 3

Zuzycre material6w i energii 9 000,00
w tvm energia 5 100,00

Usluqr obce 35 5 900,00
Podatkr I oolalv 100 00

Wynagrodzenia 37 82 479.E4



wynikajqce ze stosunku pracy

naukowe dla wybitnych naukowc6w, stypendia doktorskie i

115 574.7

tym odpisy aktualizujqce wartosd aktyw6w nieflnansowych izapas6w, koszty

likwidacji Srodk6w lMalych I wartosci niematenalnych i prawnych 0raz wartosC
netto zlikwidowanych $rodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych

C. Zysk strata z dzialalnosci operacyinei (01-30)

F. Zysk (st.ata) z dziatalnosci (65+66-68)

G. Wynik zdarze6 nadzwyczajnych (72-731

H. Zysk {stral,a) brutto (70+71)

Pozostale obowiazkowe zmn|ejszenia zysku (zwiekszenia straty)

K Zysk (strata) netto (74-75-76)

(
a\



Uniwersytet w Bialymstoku

Dzial ll, Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w tysiqcach zlotych z jednym

znakiem po pzecinku

Wyszczeg6lnienie
Plan na 2015 rok

1

Stan funduszu na Doczatek roku 01

WryM z dotacir budzetu panstwa
Zwigkszenia og6lem ( 04+06+07+08) 03 't7 858.7

Z tego

dotacia budzetu oanstwa 04 15 718.7
w tym
ptzeznaczona
na

pomoc materialnA dla doktorant6w
787 ,6

oolatv za kozvstanie z dom6w studenckich 06 1 695,0
oolatv za korzvstanie ze stolowek studenckich 07
inne pzychody 08 445,0

Zmnieiszer ia oqolem (0+16+22+28\ 09 17 858,7

z rego

dla student6w (1 1 +12+13+1 4+ 15) 10 15 046.7

z tego

stypendia socjalne 11 I776.7
sW0endia specialne dla osob niepelnosprawnvch 12 420,0
stypendia rektora dla najlepszych student6w 13 4 200,0
sWpendia ministra za wvbitne osiaqniecia 14 350.0
zapomogl 15 300.0

dla doktorant6w (17 +18+19+20+21\ 16 787 .6

z tego

stypendia socjalne 17 150.0
stypendia specialne dla os6b niepelnosprawnych 18 24.0
stvoendia dla naileoszvch doktorant6w 19 603,6
stvpendia ministra za wvbitne osiaqniecia 20
zapomogl 21 10.0

koszw utzvmania dom6w I stolowek studenckich 1 990,0

w tym

wynaqrodzenra
w tvm wnikaiace ze stosunku pracy 24
skladki na ubezoieczenia spoleczne ifundusz pracv 25 136,7
remonv l mooernzacta zo 200,0
w tym remontv finansowane z dotacii 27 200.0

koszty realizacji zadan zwiqzanych z pzyznawaniem i wyplacaniem
swoendiow i zaDom6q dla student6w i doktorantow za 34.4

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

w tym z dotacii budzetu oafrstwa ?n

\,



Uniwersytet w Bialymstoku
Dzial lll. Pozostale fundusze uczelni - w tysiqcach z jednym znakiem po pzecinku

(t,

WYSZCZECOLNIENIE
Plan na 2015 rok

2

(
N
N

Stan funduszu na ooczatek roku 0'l 265 627.O

Zwiekszenia og6lem 02 4.0

w tym

odpisv z zvsku netto 03

rdwnowartoSd zakonczonych i oddanych do uzytkowania inwestycji
budowlanvch 04

aktualizaciia wvcenv Srodk6w tMalvch 05 40
zmnieiszenia oq6lem 06 7 116,8

w tym Dokrvcie stratv netto 07

aktualizaciia wvcenv Srodk6w trwalvch 08

Stan funduszu na koniec okresu sorawozdawczeqo (0t+02-06) 09 258 514.2

:q3iEEii*E;3

Stan funduszu na Doczatek roku 10 1796.0

Zwiekszenia og6lem 11 3 684.3

zmnieiszenia oq6lem 3 928.4

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczeqo 110+11-121 13 1 551,9

3>,

lrr :

Stan funduszu na poczatek roku 't4 06
Zwiekszenia oqolem 15

w tym odois w ciezar kosztdw dzialalno6ci dvdaktvcznei '16

zmniejszenia ogdlem

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawcz€qo (14+15-171 18 0.6

! r.-
= o=:'g;E:

Stan funduszu na poczatek roku 19

Zwiekszenia oq6lem 20

zmnieiszenia oodlem

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczeqo (19+20-221 22

Stan funduszu na koniec okresu
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Uniwersytet w Bialymstoku

Dzial V. Informacje rzeczowe i uzupelniajEce

Biatustok. dnia 17 .12.2014 |.

(miejscowosC, data)
(pieczEtka imienna i

podpis Rektora)

WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka
miary Plan na 2015 rok

1 3

Liczba student6w oq6lem (02+04) 01 osoby 13 047

z tego

studi6w stacionarnvch 02 osoby I 847

w tvm lnowo ozvietvch 03 osoby 2 540

studi0w niestacionarnvch 04 osoby 4 200

w tvm lnowo pzvietych 05 osooy 2 000
Liczba studentdw otzymujqcych stypendia z funduszu pomocy materialnei
dla studentdw i doktorant6w 06 osooy 3 800
Liczba doktorant6w otzymujqcych stypendia z funduszu pomocy
materialner dla student6w i doktorantow 07 osoby 140

Liczba mieisc w domach studenckich 08 mrelsca 340

Liczba uczestnikdw studi6w doktoranckich ooOlem 09 osooy 400

uczestnikow stacionarnvch studi6w doktoranckich 10 osoDy 270

Liczba uczestnrkdw studi6w doktoranckich pobierajEcych stypendium
doktoranckie 11 osoDy 124

Kwota stvDendiow doktoranckich 12 tvs. zl. 1339,8

Koszty remontow budynkow i lokali oraz obiektow inzynierii lEdowej i

wodnei (z wviatkiem domOw i stolowek studenckich) 13 tys zl. 702,0

Nakladv na rzeczowe aktvwa trwale 14 tvs. zl 51 757 .0

naklady na utzadzenia techniczne imaszyny, Srodki
transportu i inne Srodki trwale 15 tvs. zt. 1396.0

Bezzwrotne Srodki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacii inwestvcii i zakup6w inwestycvinVch 't6 tvs. zl. 28 796 0

z Unii Europeiskiei 't7 tvs. zl 28 796.0



PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH NA 2OI5 ROK
Zalqcznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. z dnia 17.12.2014 r.
Ooracowanie na dzieh 07 .11.2014 r. Wersia II

L.P. NAZWA OBIEKTU
ZAKRES RZECZOWY ROB6T

Szacunkowa
warto56

rob6t brutto
(w tvs. zl)

Uwagi

I 2 3 4
I WYDZIAI, PRAWA

ul. Mickiewicza I

Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz
z parkingami i infiastruktur4. Kontynuacja
inwestycji.

3.722,00 Srodki MNiSW.
Pozwolenie na budowE
waZne do 20.06.2015 r.

Razem: 3.722,00

2. BUDOWA KAMPUSU UNIWERSYTETU
W BIAI,YMSTOKU
ul. Ciolkowskiego

Roboty budowlano - montazowe. WyposaZenie.
Kontynuacja inwestycji

36.577,00

W ramach projekt6w
36.077,00
w tym:
Sr. wlasne Uczelni:
7.281,00
Na prefinansowanie:
17.394,00
Fundusze unijne
I 1.402,00
Inne - Srodki wlasne
Uczelni:500,00

Razem: 36.577,00

3. WYDZIAL EKONOMICZNO-
INFORMATYCZNY
w Wilnie

Zakup nieruchomoSci. Opracowanie
dokumentacj i projektowej na budynek
dydaktyczny. Rozpoczgcie rob6t budowlano-
montazowvch.

5.000,00 Srodki MNiSW

Razem: 5.000,00

4. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO.
DYDAKTYCZNY
ul. M. Sklodowskiej - Curie 14

l. Wykonanie elewacji budynku. Kontynuacja
inwestycji.

2. Wymiana windy o numerze inwentazowym
T6-6403A. Kontynuacja inwestycji

1;746,00

926,00

Srodki MNiSW.
Pozwolenie na budowg
waZne do 08.07.2015 r.
Srodki MNiSW.
Pozwolenie na budowE
waZne do 12.11.2016 r.

Razem: 2.672,00



5. WYDZIAI, FILOLOGICZNY
WYDZIAL HISTORYCZNO-
SOCJOLOGICZNY
Pl. Uniwersytecki I

Remont elewacji i wejScia gl6wnego oraz remont
murk6w oporowych wraz z robotami
budowlanymi zwi4zanymi ze wzmocnieniem
konstrukcji przy wejSciu gl6wnym do budynku.
Aktualizacja pozwoleir na budowg.

1.8s6,00 Srodki MNiSW
WejScie gl6wne -
Pozwolenie na budowE
wazne do 16.01.2014 r.
Elewacja -Pozwolenie
na budowg waZne do
13.11.2014 r.

Razem: 1.856,00

6. BUDYNEK MIESZKALNY
ul. Swierkowa 20C

L Wykonanie adaptacji poddasza na
mieszkania, rozpoczgcie rob6t
budowlanych (wykonanie dachu zgodnie
z posiadan4 dokumentacj 4). Kontynuacja
inwestycji

2. Wykonanie elewacj i. Kontynuacja
inwestycji.

330,00

350,00

Srodki wlasne Uczelni.
Pozwolenie na budowg
wazne do 29.08.2016 r.

Srodki wlasne Uczelni.
Pozwolenie na budowg
waZne do 29.08.2016 r

Razem: 680,00

7. WYDZIAI, BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
INSTYTUT BIOLOGII
Stacja terenowo-badawcza w Gugnach

Wykonanie rob6t budowlanych oraz wyposa'Zenia
(rozbudowa). Kontynuacja inwestycji

780,00 Srodki wydzialu
Pozwolenie na budowg
waZne do 11.06.2015 r.

Razem: 780,00

PLAN OGOLEM:

w tym:

KAMPUS L.{CZNIE:

w ramach projekt6w:

PORPW:
w tym:
Srodki wlasne Uczelni:

20.389,00 tys. zlotych

4.347,00 tys. zlolych - wklad wlasny 3,35%
12.525,00 tys. zlotych - na prefinansowanie l0%

51.287,00 tys. zlotych

36.577,00 tys. zlofych

POIiS:
w tym:
Srodki wlasne Uczelni:

(

\

15.688,00 tys. zlotych



2.934,00 tys. zlotych - VAT,
4.869,00 tys. zlotych - na prefinansowanie

L4cznie w ramach projektfw: 36.077,00 tys. zlotych
w tym:
Sr. wlasne Uczelni: 7.281,00 tys. zlotych
I 7.394,00 tys. zlotych - na prefinansowanie
I I .402.00 tys. zlotych Fundusze unijne

Inne - Srodki wlasne Uczelni: 500,00 tys. zlotych

POZOSTAT-E ZADANIA L.{CZNTE:
w tym:
Srodki MNiSW 13.250,00 tys. zlotych
Srodki wlasne Uczelni 680,00 tys. zlotych
Srodki wlasne wydzial6w 780,00 tys. zlotych

-/' \

14.710,00 tys. zlotych



PLAN ROB6T REMONTOWYCH
ORAZ CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH WYNIKAJACYCH

LPRZEGL4D6W WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM NA 201s ROK
Zalqcznik do planu rzeczowo-linansowego na 2015 r.

dziei 0.2014 r. Wersia Iwanle na 2t. r. a
L.P. NAZWA OBIEKTU

ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Szacunkowa
wartoS6
robrft brutto
(w tvs. zl)

Uwagi

I 2 3 4
I WYDZIAI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

ul. Swierkowa 20

1. Remont pom ieszczet.
2. Montd;.. kompensatora (dlawika) energii

biernej w rozdzielni gl6wnei auli.

100,00
8,00

Sr. wl. wydzialu

Razem: 108,00

2. WYDZIAtr, EKONOMII I ZARZADZANIA
ul. Warszawska 63

l. Remont pom \eszczen.
2. Remont elewacji Sciany frontowej budynku.

Aktualizacja pozwolenia na budowg.

50,00
280,00

Sr. wl. wydzialu

Pozwolenie na
budowg waZne do
25.08.2014 r.

Razem: 330,00

3. WYDZIAL PRAWA
ul. Mickiewicza 1

Remont pomieszczeir. 100,00

Sr. wl. wydzialu

Razem: 100,00

4. BUDYNEK DOMU STUDENTA NR 1

ul. Zeromskiego I

Remont oomieszczef 100,00

FPM,
w tym zakup
material6w

Razem: 100,00

5. BUDYNEK
ul. Pogodna 65

Remont pomieszczefi 40,00

FPM
W tym zakup
material6w

Razem: 40,00

6. HALA SPORTOWA
ul. Swierkowa 20 A

Remont obiektu. 40,00

Sr. wlasne Uczelni

Razem: 40,00

\1
(



CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
WYNIKAJA CE Z PRZEGLADOW WYMAGANYCH PRAWEM

BUDOWLANYM
7. Badania szczelnoSci instalacji gazowych i gaz6w

technicznych wraz z doszczelnieniem i konserwacj4
urzadzeh w obiektach Uczelni:

37,00 Sr. wl. Uczelni

Razem: 37,00

8. Wykonanie pomiar6w elektrycznych w wybranych
obiektach Uczelni. Usunigcie usterek ujawnionych
w trakcie nomiar6w.

10,00 Sr. wl. Uczelni,
w tym zaKup

material6w
Razem: 10,00

9. Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
w obiektach Uczelni. Usunigcie usterek
stwierdzonvch w trakcie kontroli.

5,00 Sr. wl. Uczelni,
w tym zakup
material6w

Razem: 5,00

10. Badania kominiarskie wentylacji grawitacyjnej
we wszystkich budynkach Uczelni. Wykonanie
zalecef z orotok6l6w kominiarskich.

20,00 Sr. wl. Uczelni

Razem: 20,00

ll Stacja Terenowa w Gugnach

Badanie wydainodci studni. 1,00
A.
5r. wl. wyozlalu

Razem: 1,00

12. O5rodek Wypocrynkowy w Ploskach

Badanie wvdainoSci studni. 1,00
A ,,,sr. wt. uczelnr

Razem: 1,00

13. Naprawy i inne czynno5ci wynikajqce z przeglqdiw
technicznych, konserwacyjnych i serwisowych
instalacii i urzadzeh-

50,00 Sr. wl. Uczelni,
w tym zakup
material6w

Razem: 50,00

PLAN OG6I-EM:
wtym:
Srodki wlasne Uczelni
Srodki wlasne Wydzial6w
Srodki FPM:

842,00 tys. zlotych

163,00 tys. zlotych
539,00 tys. zlotych
140,00 tys. zlotych


