
Uchwala nr 1768
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

zdnia29 czerwca 2015 r.

w sprawie nowelizacji planu rTeczowo'Jinansowego
(Iniwersytetu w Bialymstoku na rok 2015

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

w zwi4zku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. rJ. z 2013 r., poz.885 z p6in. zm.) Senat Uniwersytetu

w Biatymstoku uchwala, co nastqpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku zatwierdza nowelizacjg planu rzeczowo-

finansowego na rok 2015. Znowelizowany plan stanowi ZalTcztik do niniejszej

Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

id'f, dr hab. Leonard Etel
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Uniwersytet w Bialymstoku

nazwa uczetnl

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat - w tysiqcach zlotych zjednym znakicm po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 20l5 rok

2

A. Przychody z dzialalnoSci operacyjnej (02+23) 0l 162 254,0

Przychody z podstawowej dzialalnosci operacyjnej (03+l l+21+22) 02 135 438,3

Przychody ogdlcm z dzialalnosci dydaktycznej (04+06+07+09) 03 123 658,2

z tego

dotacje z budzetu paistwa o4 96 358,2

w tym dotacja podstawowa 05 95 271 ,2

Srodki z bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego lub ich zwiqzkdw 06 0,0

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne o7 18 000,0

w tym na studiach nicstacjonarnych 08 15 000,0

pozostale 09 I300,0
w tym Srodki pochodzqce z,e 6del zagr nic?-nych oraz wspdlfinansowanie krajowe l0 3 300,0

Przychody ogolem z dzialalnosci badawczej (12+13.rl4+15+17+18+19) 11 780,1

z leSo

dotacje na finansowanie dzialalnosci stalutowej l2 5 288,1

Srodki na realizacjQ projekt6w finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 665,0

Srodki na realizacjQ projekt6w llnansowanych przez Narodowe Centrum Nauki l4 3 867,8

Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranicq IJ 337,9

rv tym Srodki pochodz4ce zc 2r6dcl zagranicznych, niepodlcgajEcc zwrolowi t6 50,0

sprzedaz pozostalych prac i uslug badawczych i rozwojowych 100,0
Srodki na realizacjQ program6w lub przedsiEwziQC ustanowionych przez ministra wlaSciwego
do sDraw nauki t8 1 134,8

pozosralc t9 386,s

w tym Srodki pochodzqc. ze ir6del zagranicznych oraz wsp6lfinansowanie krajowe 20 373,5

Przychody og6lem z dzialalnosci gospodarczej wyodrQbnionej 2l 0,0

Koszt wytwo.zenia Swiadczcit na potrzcby wlasne icdnoslki 22 0,0

Pozostale przychody (24+25) 26 815,7

Przychody zE sprzedfy towarow i material6w 24 20,0

Pozostale przychody operacyjne (26+27 ) 25 26 795,7

z lego

zysk ze zbycia nielinansowych aktywdw trwalych 26 12 017 ,1

inne pozostale przychody operacyjne 27 14 778,6
w lym rdwnowa(oid rocznych odpis6w amortyz-acyjnych Srodk6w trwalych or^z
wa(osci niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a takze
olrzymanych nieodplatnie z innych Zrddel

28 14 478,6



Zalqcznik do Uchwaly N|1768
cd. dzialu I. Rachunek zysk6w i strat w tysiqcach zlotych z.icdnym znakicm po przecinku Senatu UwB z dnia 29 06 2015 r

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2015 rok

2

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej (30+56) 29 156 629,2
Koszty podstawowej dzialalnoSci operacyjnej (46) l0 't56 229,2
Amortyzacla 3l 16 349,7

Zuzycie material6w i energii 32 12 050,1

Uslugiobce ll 7 900,0
Podatki i oplaty 34 202,0
Wynagrodzenia ,) 89 861,4

w tym wynikaiqcc zc stosunku pracy 36 83 931,2

Ubc,/piec,/enic spolLc/nc i inne iu iadczcnil 37 23 185,3

w lym

skladki z tylulu ubezpieczei spolccznych i filnduszu pracy 38 17100,0
odpis na zakladowy firndusz Swiadczci socialnych 39 3 672,4

st)pcndia naukowe dla wybitnych mlodych naukowcdw, stypendia doktorskie i dokloranckie 40 1 862,9

odpis na wlasny fundusz stypendialny 41 0,0
Pozostale koszty rodzajowc 42 6 680,7

\! t) m aparillurc nxuko$o-badJwcza {3 1 930,0

096lem koszty rodzaiowe (3 I +32+33 +34+3 5+37+32) 44 156 229,2

Zmiana stanu produki6rv (zrvigkszcnia - rvartosd ujemna. zmniejszenia warteSi dodatnia) 45 0,0

Ogdlem koszty wlasnc podstau'owej dzialalnosci operacy.inei (44+45) : (49+54+55) 46 156 229,2

Koszty dzialalDoSoi dydaktycznej finansowanc z dotacii z budzclu paistwa 47 96 358,2
Koszt) d,,ialalnoici ,.ly.Jaktycznej llnitnsow nc / prry(hodo\a \rliLsnlch 48 48 090,9
Koszty dzialalnosci dydaktyczne.j 0g6lem (47+48) 49 144 449,1

w tym
koszty ksztalccnia na studiach stacjonarnych 50 126 449,1

koszty kszlalccnia na studiach nicstac'onarnych 5l 15 000,0

Koszly dzialalnosci badawczej finansowanc z dotacii z budzctu paistwa 52 1 1 680,1

Koszty dzialalnoSci badawczej finansowanc z przychoddw wlasnych 5l 100,0

Kos/ty d,/ialalnoSci badxwc,,ej ogil(m { 52 . 5J ) 11 7 80,1

Koszty dzialalnoSci gospodarczej wyodrgbnioncj 55 0,0

Pozostale koszry (57+58) 56 400,0
Wartosi sprzedanych towardw i material6w 5',l 0,0

Pozostale koszty opcrncyine (59+60) 58 400,0

z tcgo
strata ze zbycia nielinansorvych aktyw6w trwalych 59 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 60 400,0

C. Zysk (strata) z dzialalno5ci operacyjnej (01-29) 6t 5 624,8

D. Przychody finansowe 200,0
w tym odsetki uzyskane 45,0

E. Koszty finansowe 64 440,0

w tym odsetki zaplaconc t)l 400,0

F. Zysk (strata) z dzialalno5ci (61-62-64) oo 5 384,8

G. Wynik zdarzef nadzwyczajnych (68-69) 67 0,0

Zyski nadzwyczaine 68 0,0

Straly nadzwyczainc 69 0,0

H. Zysk (strala) brutto (66+67) 70 5 384,8

I. Podatek dochodowy 1l 0,0

Pozostale obowi4zkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia straty) 72 0,0

K. Zysk (strata) netao (70-71-72) '73 5 384,8



Uniwersytel w Bialymstoku

Dzial lI. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w tysi4cach zlotych zjednym znakiem
po przecinku

Wyszcze96lnienie Plan na 201 5 rok

2

stan funduszu na pocz{tek roku 0l 1 '.t82,6

w tym z dotacji bud2etu pafstwa 02 1221,2

zwigkszenia og6lem (04+06+07+08) 03 19 949,3

z tego

dotacja z budZetu pafrstwa 04 17 809,3

w tym przeznaczona na pomoc materialn4 dla doktorant6w 05 787,6

oplaty za korzystanie z dom6w studenckich 06 1 695,0

oplaty za korzystanie ze stol6wek studenckich 07 0,0

inne przychody 08 445,0

zmniejszenia og6lem ( I 0+l 6+22+28) 09 21 131,9

z tego

dla student6w (l I +12+13+ l4+15) l0 18 332,9

z Lego

stypend ia socjalne n 12 362,9

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych l2 620,0

stypendia rekrora dla najlepszych student6w t3 4 700,0

stypendia ministra za wybitne osi4gnigcia T4 350,0

l5 300,0

dla doktorant6w ( l7+ | 8+ l9+20+21) t6 812,O

z tego

stypendia socjalne t7 152,O

stypendia specjalne dla osob niepelnosprawnych t8 30,0

stypendia dla naj lepszych doktorant6w t9 620,0

stypendia ministra za wybitne osi4gnigcia 20 00

zapomogl 2l 10,0

kosztv ulrzvmania dom6w i stol6wek studenckich 22 1 951,4

w lym

wynagrodzenia

w tym wynikaj4ce ze stosunku pracy 24

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy 25 136,7

remonty i modernizacja 26 200,0

w tym remonty finansowane z dotacji 27 200,0

koszty reafizacji zada'h zwiqzanych z przyznawaniem i wyplacaniem stypendi6w
i zapom6g dla student6w i doktorant6w

28

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialnq dla studentow i doktorant6w 29

Zmiany funduszu z tytulu korekt z lat ubieglych (+f) 30 0,0

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczcgo (0 | +03-09+30) 3l 0,0

w tym z dotacji budzetu pafstwa 32 0,0



Uniwersylet w Bialymstoku

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

Wyszcze96lnienie Plan na 2015 rok

2

N

N
N

stan funduszu na pocz4tek roku 0l 267 325,4

zwigkszenia og6lem 02 3 445,9

w tym

odpisy z zysku netto 03 800,4

r6wnowartoSi zakoriczonych i oddanych do uZytkowania inwestycjr

budowlanych
04 2 64't ,5

aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 05 4,0

zmniejszenia o96lem 06 6 592,9

w tym
pokrycie straty netto 07 0,0

aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 08 0,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 264't78,4

Ete
-: !,za
!'5

N

stan funduszu na poczqtek roku l0 1 862,0

zwigkszenia o96lem ll 3766,7

zmniejszenia og6lem t1 3 982,6

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+1 1-12) r3 1 646,1

N
2>,
!:cd

2;J9

stan funduszu na poczqtek roku t4 0,6

zwigkszenia o96lem l5 0,0

w tym odpis w cigzar koszt6w dzialalnosci dydaktycznej t6 00

zmniejszenia og6'lem t7 00

stan funduszu na koniec okr€su sprawozdawczego (14+15-17) t8 0,6

'a
N.-

NN

I&

stan funduszu na poczqtek roku l9 0,0

zwigkszenie og6lem 20 0,0

w tym odpis z zysku netto 2l 0,0

zmniejszenie og6.lem 22 0,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdzwczego (19+20-22) 0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrqbnych przepis6w

stan funduszu na poczqtek roku 24 0,0

zwigkszenie ogolem 25 0.0

zmniejszenie og6lem 26 00

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) 2',7 0,0



unaweFytel w Bl.ymdoku

Dzial Iv.Zatrudnienic i wynagrodzenis w grupach stanowisk

wyszczlgoln ienie Zatrudnienie

Wlalagrod zenia

wynrkaj4ce ze

stosunKu pracy

(4+6)

z tego

w tym

nagrody rehora

dodatkowe

wynagrodz€nie

roczne

2 3 4 5

Razem OI 1309,0 84 628,7 78 838,2 1 3't4,4 5 790,5

z rego

Nruczycl.l€ skrdcmiccy 02 749,0 59 089,9 54 994,4 '| 078,3 4 095,5

z lego

8rupacn

k

Drof€sordw 03 181,0 21 556,9 19 956,4 X 1 600,5

doc€nt6w, adiunkt6w, sttrszych
04 368,0 27 585,6 25 722,1 X 1 863,5

asystentdq wykladowcdw,

lektor6w I instruktor6w
05 200,0 9 7,4 9 315,S X 631,5

Procownicy niebtdecy nauczycieltmi
rk demickimi

06 560,0 25 538,8 23 843,8 236,1 I 695,0

w tym w ramach dzialalnoscl dydaktycznej 01 540,0 24 841,3 23 '195,8 X 1645,5

w tym wyn.grodzenia sfinansowane ze irodk6w
ptzezl, cmnych pfirz*i t uczelni publiczn€j na

diltszenie wynngrodzln .a podslawie an l5l rsl 8
08 I 426,1 7 686,1 740,C

Nalei/ oodaC:
- pzeciQtne zatrudnienie w pzeliczeniu na pelne etaty. z,ednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tyglecach zlotych, zjednym znakiem po pizecinku,



Uniwersytet w Bialymstoku

Dzial v. Informacje rzeczowe i uzupelniajqce

Wyszczeg6lnienie
Jednostka

miary
Plan na 2015 rok

I 2 3

Liczba student6w o96lem (02+04) 0l osoby 13101

z tego

studi6w stacjonarnych 02 osoDy I742

w tym nowo przyjgtych 03 osoby 3 805

studidw niestacjonarnych 04 osoby 3 359

w tym nowo przyjqtych 05 osoby 1 238

Liczba student6w otrzymuj4cych stypendia z funduszu pomocy materialnej dla

student6w i doktorant6w
06 osooy 4 050

Liczba doktorantow otrzymujqcych stypendia z funduszu pomocy materialnej

dla student6w i doktorantow
0'7 osoby 175

Liczba mieisc w domach studenckich 08 m teJ sca 340

Liczba uczestnikow studi6w doktoranckich ogolem 09 osoDy 370

w tym uczestnik6w stacjonamych studi6w doktoranckich l0 osoby 250

Liczba uczestnik6w stacjonarnych studi6w doktoranckich pobieraj4cych

stvoendium doktoranckie
1l osoby 80

w tym liczba os6b pobieraj4cych stypendium doktoranckie, o kt6rym

mowa w art. 200 ust. I ustawy
t2 osooy 50

Kwota stypendi6w doktoranckich t3 tys. zl 1339,8

Koszty remont6w budynk6w i lokali oraz obiektow in2ynierii lqdowej iwodnej

(z wyjqtkiem dom6w i stol6wek studenckich)
t4 tys. zl 859,8

Naklady na rzeczowe aktywa trwale l5 tys. zl 51 104,2

w tym naklady na urz4dzenia techniczne imaszyny, Srodki transportu i

inne 6rodki trwale
t6 tys. zl 645,0

Bezzwrotne 6rodki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub

dofinansowanie kos zt6w realizacli inwestycji i zakup6w inwestycyjnych
t7 tys. zl 28 796,0

w tym z Unii Europejskiej 18 tys. zl 28 796,0

Nalezno6ci z tytulu udzielonych po2yczek z Zakladowego Funduszu Swiadczeti

Socjalnych
l9 tys.z) 1 546,1

Ys-)E
Biatystok, dnia 29 czerwca 2015 r.

(DicJscowoSd, dara)



PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH
Zal1cznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2015

Zal4cznik do Uchwaly Nr I ?68
Senatu UwB z dnia 29.06.2015 r.

NA 2OI5 ROK
r, z dnia 29 czerwca 2015 r.

wanie na dzief 15.06.201 5 r. Wersia VI
L.
P.

NAZWA OBIEKTU
ZAKRES R.ZECZOWY ROBOT

Szacunkowa
wartoS6
rob6t brutto
(w tys. zl)

Uwagi

I 2 -t 4
I WYDZIAI, PRAWA

ul. Mickiewicza I

Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz
z parkingami i infrastruktur4. Kontynuacja
inwestycji.

3.713,80
8,20

Srodki MNiSW.
Srodki Wydz. Prawa
Pozwolenie na budowg
wazne do 20.06.2015 r.

Razem: 3.722,00

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

Roboty budowlano montazowe. Wyposa2enie
Kontynuacj a inwestycj i

38.073,47

W ramach projekt6w
36.077.,00
w tym:
5r. wlasne Uczelni:
7.281,00
Na prefinansowanie:
17.394,00
Fundusze unijne
l 1.402,00
lnne: 7.996,47
w tym
- Sr. wl. Uczelni:
1.046,s4
- Srodki MNiSW na
hnansowanie koszt6w
zwiqzanych z
restrukturyzacj4
Wydzialu Biologiczno-
Chemicznego: 949,93

Razem: 38.073,47

3. WYDZIAL
EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY
w Wilnie

Zakup nieruchomorici. Opracowanie dokumentacji
projektowej na budynek dydaktyczny. Rozpoczgcie
rob6t budowlano-monta2owych

5.000,00 Srodki MNiSW

Razem: 5.000,00
4. BUDYNEK

ul. Swierkowa 20B

Zmiana sposobu uZytkowania budynku )15 )) Sr. wlasne Uczelni



dydaktycznego Instytutu Biologii na budynek
administracyjny wtaz z przebudow4, rozbudow4
i obniZeniem wysokoSci budynku w zwiEzku
z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) l4cznie
z zagospodarowaniem terenu i niezbgdn4
infrastruktu14 techniczn4.

Wykonanie czynnoSci przygotowawczych.
Wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczgcie
rob6t budowlanych.

Razem: 235,22

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

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

r.8s6,00 Srodki MNiSW
WejScie gl6wne -
Pozwolenie na budowg
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

I . Wykonanie adaptacj i poddasza na mieszkania,
rozpoczgcie rob6t budowlanych (wykonanie
dachu zgodnie z posiadan4 dokumentacj4).
Kontynuacja inwestycji

2. Wykonanie elewac.ji. Kontynuacja inwestycji.

3t2,6r

350,00

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

A ...
srodKr wlasne uczelnl.
Pozwolenie na budowg
wazne do 29.08.2016 r.

Razem: 662,61

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

Wykonanie rob6t budowlanych oraz wyposazenia
(rozbudowa). Kontynuacja inwestycji

780,00 Srodki Wydzialu
Pozwolenie na budowg
wazne do I I .06.2015 r.

Razem: 780,00

8. BUDYNEK
ul. Pogodna 65

Wzmocnienie strop6w
Opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie
rob6t budowlanych

87,39 Sr. wlasne Uczelni

Razem: 87,39
9. WYDZIAL EKONOMII I ZARZADZANIA

ul. Warszawska 63



Monta2 klimatyzatura w pomicszczeniu 104.

Opracowanie dokumentacji proj ektowej. 3l,50 Sr. wlasne Wydzialu
Razem: 31,50

l0 WYDZIAI, PEDACOGIKI I PSYCHOLOGII
ul. Swierkowa 20

Montaz klimatyzatora w Sali dwiczcniowej nr 2.17
budynku Auli Dydaktyczno-Widowiskowel.

1 1,00 Sr. wlasne Wydzialu

Razem: I1,00

PLAN O(iOtr,EM:

w tym:

KAMPUS I,.{CZNTE:

w ramach Projekttlw:

50.459,19 tys. zlotych

38.073.47 tvs. zlotvch

PORPW:
w tyn:
Srodki wlasne Uczelni:
4.347,00 tys. zkrtych - wklad wlasny 3,35%
12.525,00 tys. zlotych na pretinansowanic l0%o

POIiS:
w tym:

| 5.6tt8,00 tys. zlotych

Srodki wlasne ljczclni:
2.934,00 tys. zbtych - VAT,
4.869,00 tys. zlotych na prefinansowanie

l,4cznie w ramach Projektriw: 36.077,00 tys. zlotych
w tym:
Sr. wlasne Uczelni: 7.281,00 tys. zlotych
17.394,00 tys. zkltych na pref-tnansowanie:
| | .402.00 ty s. zlotych Fundusze unijne

lnne: 1.996,47 tys. zlofych
w tym:
- Srodki wlasne Uczclni: | .046,54 tys. zlotych,

w tym: I 0l ,68 tys. zlotych - prowizja bankowa:
444,86 tys. zlotych - odsctki bankowc:
500,00 tys. zlotych - pozostale

- Srodki MNiSW na finansowanie koszttiw zwi4zanych z restrukturyzacj4 Wydzialu
Biologiczno-Chemicznego: 949,93 tys. zlotych

w tyrn: 100.00 tys. zlotych w zakresie Instytutu Biologii
849,93 tys. ztotych w zakresie Instytutu Chemii

POZOSTAI,E ZADANIA T-ACZNIE:
w tym:
Srodki MNiSW
Srodki wlasne Uczelni
srodKr \4 lasne wyozrJlow

20.389,00 tys. zlotych

10.569,80 tys. zlotych
985,22 tys. zlotych
830,70 tys. ztotych

12.385,72 tys. zlotych



PLAN ROB6T REMONTOWYCH NA 2OI5 ROK
Zal4cznik do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. z dnia 29.06.2015 r.

d2ieh25.06.2015 r. Wersia lVracowanle na r ersta
L.P. NAZWA OBIEKTU

ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Szacunkowa
wartoS6
robrit brutto
(w tys. zl)

Uwagi

I ', 3 4
I WYDZIAI, PEDAGOGTKI I PSYCHOLOGTI

ul. Swicrkowa 20

1 . I{emont pomieszczeft
2. MonLaz kompensatora (dlawika) energii

biemej w rozdzielni gl6wnej Auli

350,00
8,00

Sr. wl. Wydzialu

Razem: 358,00

2. WYDZIAL EKONOMII I ZARZADZANIA
ul. Warszawska 63

I . Rcmont pomieszczei
2. Rcmont elewacii Sciany liontowej budynku.

Aktualizacja Pozwolenia na budowg.

50,00
280,00

Sr. wl. Wydzialu

Pozwolenie na

budowq waZne do
25.0f3.2014 r.

Razcm: 330,00

3. WYDZIAI, PITAWA
ul. Mickiewicza I

Rcmont pomieszczefi. 100,00

Sr. wl. Wydzialu

Razem: 100,00

A BUDYNEK DOMU STUDENTA NR 1

ul. Zeromskiego I

Remont oomieszczefi. 100,00

FPM
W tym zakup
material6w

Razem: t 00,00

5. BUDYNEK
ul. Pogodna 65

I{emont pomieszczeri. 40,00

FPM
W tyrn zakup
material6w

Razem: 40,00

6. HALA SPORTOWA
ul. Swierkowa 20A

Remont obiektu. 40,00

Sr. wlasno Uczelni

Razem: 40,00

I



7. BUDYNEK
ul. Akademicka 2

Remont pomieszozeft 20.00

Sr. wlasne Uczelni
W tym zakup
material6w

Razem: 20,00

8. WYDZIAI, FILOLOGICZNY
ul. Liniarskiego

Remont pomieszczef r 1,80

Sr. wlasne Uczelni

Razem: I1,80

PLAN OG6I,EM:
w tyrn :

Srodki wlasne Uczelni
Srodki wlasne Wydzial6w
Srodki FPM:

999,80 tys. zlotych

71,80 tys. zlotych
788,00 tys. zlotych
140,00 tys. zlotych


