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(pieczątka uczelni) 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE 

nazwa uczelni 

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. 

Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Ol 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+ I 1+21+22) 02 

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) 03 

dotacje z budżetu państwa 04 

w tym dotacja podstawowa 05 

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 06 

z tego opiaty za świadczone usługi edukacyjne 07 

w tym na studiach niestacjonarnych 08 

pozostałe 09 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe JO 

Przychody ogółem z działalności badawczej ( 12+ 13+ 14+ 15+ 17+ 18+ 19) 11 

dotacje na finansowanie działalności statutowej 12 

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 13 

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 14 

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 15 

z tego w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 16 

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 17 

środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego 
18 

do soraw nauki 

pozostałe 19 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 20 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 21 

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki 22 

Pozostałe przychody (24+25) 23 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 24 

Pozostałe przychody operacyjne (26+27) 25 

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26 

inne pozostałe przychody operacyjne 27 
z tego 

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także 28 
otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 

Plan na 2017 rok 
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cd. działu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 20 17 rok 

I 2 

B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) 29 20 070,0 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) 30 20 025,0 

Amortyzacja 31 392,0 

Zużycie materiałów i energii 32 1 300,8 

Usługi obce 33 1 356,8 

Podatki i opiaty 34 32,0 

Wynagrodzenia 35 11 906,9 

w tym wynikające ze stosunku pracy 36 11 014,9 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 2 651,6 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 38 2 156,6 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 395,0 
w tym 

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie 40 

odpis na własny fundusz stypendialny 41 20,0 

Pozostałe koszty rodzajowe 42 2 442,9 

w tym aparatura naukowo-badawcza 43 

Ogółem koszty rodzajowe (31 + 32+ 33+ 34+ 35+ 37+42) 44 20 083,0 

Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia) 45 -58,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) 46 20 025,0 

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 47 13 613,3 

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych 48 4 993,7 

Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) 49 18 607,0 

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych 50 13 613,3 
w tym 

koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 51 2 138,4 

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa 52 

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych 53 

Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) 54 0,0 

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 55 1 418,0 

Pozostałe koszty (57+58) 56 45,0 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 

Pozostałe koszty operacyjne (59+60) 58 45,0 

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59 
z tego 

inne pozostałe koszty operacyjne 60 45,0 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) 61 508,9 

D. Przychody finansowe 62 19,0 

w tym odsetki uzyskane 63 8,8 

E. Koszty finansowe 64 17,5 

w tym odsetki zapłacone 65 0,5 

F. Zysk (strata) brutto (61 +62-64) 66 510,4 

G. Podatek dochodowy 67 0,9 

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 68 

I. Zysk (strata) netto (66-67-68) 69 509,5 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE 

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem 
po przecinku 

Wyszczególnienie Plan na 2017 rok 

I 2 

stan funduszu na początek roku 01 412,2 

w tym z dotacji budżetu państwa 02 332,4 

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 4 397,7 

dotacja z budżetu państwa 04 3 875,0 

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 

z tego opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 512,7 

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 

inne przychody 08 10,0 

zmniejszenia ogółem (IO+ 16+ 22+28) 09 4 432,0 

dla studentów (II+ I 2+ I 3+ 14+15) 10 3 808,4 

stypendia socjalne 11 2 861,4 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 86,0 

z tego stypendia rektora dla najlepszych studentów 13 829,0 

- stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 0,0 

zapomogi 15 32,0 

dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 0,0 

stypendia socjalne 17 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 

z tego stypendia dla najlepszych doktorantów 19 

z tego stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 

zapomogi 21 

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 615,8 

wynagrodzenia 23 298,6 

w tym wynikające ze stosunku pracy 24 298,6 

w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 54,0 

remonty i modernizacja 26 72,8 

w tym remonty finansowane z dotacji 27 72,8 

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 
28 7,8 

i zapomóg dla studentów i doktorantów 

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 29 7,8 

Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych ( +/-) 30 

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) 31 377,9 

w tym z dotacji budżetu państwa 32 306,2 
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PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE 

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po 

Wyszczególnienie Plan na 2017 rok 

I 2 

stan funduszu na początek roku Ol 30 161,2 

zwiększenia ogółem 02 791,7 

� 
odpisy z zysku netto 03 791,7 

.:! równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji = 
w tym 04 '"t:l 

budowlanych � 
"' 
� 
N aktualizacja wyceny środków trwałych 05 
N 
"' 
= 

zmniejszenia ogółem '"t:l 06 846,5 
= 
= 

i:.. pokrycie straty netto 07 
w tym 

aktualizacja wyceny środków trwałych 08 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 30 106,4 

N ,,, stan funduszu na początek roku 10 148,2 = 

"O 
C •C .C 
= ,i.i u zwiększenia ogółem 11 395,0 ._ N ;,., 
;,., u C 

:i: "O o: o .� ·c7 
zmniejszenia ogółem 12 448,0 "O :i: o 

!: "" U) 

..:,: 
o: stan fund uszu na koniec okresu sprawozdawczego ( 1 O+ 11-12) 13 95,2 
N 

stan funduszu na początek roku 14 20,0 
N 

"' .... zwiększenia ogółem 20,0 = C: 15 'C -
C: = 
= ·-... 'C w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 16 20,0 
.... C: 
C: <U 
"' C. 
= .... zmniejszenia ogółem 17 20,0 
i� 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+ 15-17) 18 20,0 

stan funduszu na początek roku 19 527,2 
= 
...... 
o 

zwiększenie ogółem 20 197,9 :::: 
N ·-

o C: 
1- -

w tym odpis z zysku netto 197,9 IU 21 N N 
"' (J 
= = 

'C zmniejszenie ogółem 22 266,5 = 
= 

t.. 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (l 9+20-22) 23 458,6 

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów 

stan funduszu na początek roku 24 

zwiększenie ogółem 25 

zmniejszenie ogółem 26 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) 27 0,0 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE 

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 

Wynagrodzenia z tego 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 
wynikające ze w tvm dodatkowe 
stosunku pracy osobowe wynagrodzenie 

(4+6) nagrody rektora 
roczne 

I 2 3 4 5 6 

Plan na 2017 rok 

Razem Ol 189,0 11 313,5 10 428,4 164,6 885,1 

Nauczyciele akademiccy 02 110,0 7 042,6 6 492,1 128,0 550,5 

z tego profesorów 03 31,0 2 181,5 2 010,6 >< 170,9 

w 
docentów, adiunktów, starszych >< grupach 04 57,0 3 781,4 3 485,9 295,5 

z tego stanowis 
wykładowców 

k asystentów, wykładowców, 
05 22,0 1 079,7 995,6 >< 84,1 

lektorów i instruktorów 

Pracownicy niebędący nauczycielami 
06 79,0 4 270,9 3 936,3 36,6 334,6 

akademickimi 

w tym w ramach działalności dydaktycznej 07 66,0 3 646,6 3 360,9 � 285,7 

w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków 

[X [X 
przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na 

08 1 628,0 1 628,0 
zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 
ustawy 

Należy podać: 
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, 
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), 
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku. 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE 

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające 

Wyszczególnienie 

I 

Liczba studentów ogółem (02+04) 

studiów stacjonarnych 

w tym nowo przyjętych 
z tego 

studiów niestacjonarnych 

w tym nowo przyjętych 

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 

w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium 
doktoranckie 

w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 
ust. I ustawy 

Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. I i 200a ust. I ustawy 

w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. I ustawy 

Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki 

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz 
w Dziale II 

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
(z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 

w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki 
trwałe 

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

w tym z Unii Europejskiej 

Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 
17-20) 
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Swiadczeń 
Socialnvch 

K 7. ŁSTo(ril 
t
0

1 

mą . · no n,,., w.dm 

(imię, n wisko, telefon, 

Ciechanów, dnia 13.04.2017r. 
(miejscowość, data) 
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Jednostka 
Plan na 2017 rok 

miary 
2 3 

01 osoby 1 704 

02 osoby 1 087 

03 osoby 406 

04 osoby 617 

05 osoby 235 

06 osoby 

07 osoby 

08 osoby 

09 osoby 

IO tys. zł 

11 tys. zł 

12 tys. zł 

13 tys. zł 

14 tys. zł 1 003,5 

15 tys. zł 832,0 

16 tys. zł 723,0 

17 tys. zł 

18 tys. zł 

19 tys. zł 

20 tys. zł 

21 tys. zł 

22 tys. zł 

23 tys. zł 74,0 

.... � ................... .. 
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BUDYNKI· ZADANIA 

,) 1 G. 130136<nl)8 

'WYSZCZEGÓLNIENIE 

Budynki Dydaktyczne 

Budynek Główny -Narutowicza 9 

Remont instalacji odgromowej wraz z projektem technicznym 
Konserwacja cokołu i elementów metalowych ogrodzenia, 
zamontowanie mechanizmu zamknięcia furtek 
Remont tarasu zewnetrznego -wymiana posadzki 
Czyszczenie rynien i usunięcie przecieków 
Wymiana podłogi w salach 114-118, 130-133 
Naprawa dachu-położenie papy termozgrzewnej na obiekcie B 
i części niskiej obiektu C -ok. 800m2 

Remont posadzki w holu I piętro, dylatacja-pow. ok.20m2 

Remont posadzki w laborstorium obróbki skrawaniem 
Naprawa kostki brukowej w wejściu głównym 
Remont istniejących oraz montaż nowych żaluzji w salach dydaktycznyc 
Naprawa monitoringu wizyjnego-wymiana zużytych elementów 
Naprawa ubytków i malowanie ścian w salach-materiały 
Odnowienie tynku strukturalnego wewnetrznego w całym obiekcie · 
pow. ok. 1000m2 

Budynek WEDiTM w Mławie -Warszawska 52 

Naprawa rolet i montaż żaluzji w obiekcie 
Naprawa windy osobowej 
Naprawa kotła c.o. 
Naprawa instalacji /odkamienianie wody zimnej 

Budynek WOZi NH -Wojska Polskiego 51 

Wymiana barierek i poręczy na klatkch schodowych 

Malowanie pokoi-202,203, 113 

Cyklinowanie i malowanie podłóg -202,203 
Naprawa nagłośnienia -stara aula 
Naprawa kotła c.o. 
Remont tarasu ,odprowadzenie wody 
Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej obiektu -naprawa 
Naprawa ogrodzenia -wymiana elementów na prefabrykowane -52 m2 

Montaz żaluzji w obiekcie 
Remont nawierzchni parkingu 

Budynek Sienkiewicza 28A 
Projekt remintu całego obiektu wraz z usunieciem płyt azbestowych 

Remont według projektu, wymiana oświetlenia na energooszczędne 
Naprawa /wymiana płyt chodnikowych na placu i wokół obiektu 

Obiekty ACK- Mława, Warszawska 52 

Malowanie sal na poziomie parteru 

Naprawa stopni klatki schodowej -budynek A wszystkie poziomy 

Naprawa sprzętu -plac zabaw zwiększenie powierzchni 

Archiwum 
Wymiana 3 sztuk drzwi z zamkami antywłamaniowymi 

Spor=ądzifa

�

kw,'st . dnia 

f

l3.0./. � 17r .  

K ·.c _ QR 

'./Al-ot.. 
ml ri,';a Ossr,. 1ska 

Strona 1 

w tys. zł. 

PROPOZYCJA PL.ANU 

MINIMUM 

I 003,5 

581,5 

50,0 

40,0 
8,0 
4,0 
8,0 

50,0 
20,0 

150,0 
1,5 

60,0 
38,0 
2,0 

150,0 

31,0 

12,0 
8,0 
3,0 
8,0 

322,0 

18,0 

8,0 
6,0 
4,0 
4,0 

10,0 
20,0 
28,0 
24,0 

200,0 

37,0 
5,0 

20,0 
12,0 

26,0 

4,0 

14,0 

8,0 

6,0 
6,0 
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L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 

INWESTYCJE OGÓŁEM 

wtvm: 

I. 
Zakup urządzeń dydaktycznych i maszyn dla wydziału WIE 
(MiBM , lś, Rol.) 

2. Zakup samochodu dostawczego do 2,5 tony 

3. 
Zakup maszyn do pracowni dydaktycznych Mechaniki 

4. Zakup oprogramowania dydaktycznego dla wydziału WIE 

5. Zakup sprzetu dydaktycznego dla WOZiNH 

Strona 1 

WARTOŚĆ 

tys. zł. 

832,0 

178,0 

80,0 

410,0 

109,0 

55,0 

w tys. zł. 

w tvm 

UWAGI 

środki DO POZYCJI PLANU 
środki własne (źródła finansowania ) 

zewnętrzne 

832,0 0,0 

178,0 Środki z FRU/z zysku 

80,0 . Środki z zysku 

410,0 . Środki z FRU/z zysku 

109,0 . Środki z FRU/z zysku 

55,0 55,0 
środki z dotacji na 
świadczenia zdrowotne 
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BUDYNKJ - ZADANIA 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Budynek Domu Studenta - ul. Narutowicza 4a 

Naprawa rynien obiektu część mieszkalna i cześć rynien spustowych 

w tym wykonanie dodatkowego odbioru wody 

Wykonanie studni ściekowej sanitarnej, deszczowej 

Naprawa kominów wentylacyjnych na części mieszkalnej 

Naprawa lub wymiana ławek i stolików oraz otoczenia skweru,taras wewnętrzny 

Naprawa separatora tłuszczów 
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wartośc w tys. zł. 

PROPOZYCJA PLANU MINIMUM 

66,8 

66,8 

35,0 

4,0 

14,0 

12,0 

1,8 

Zatwierdzi!: 
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Informacja opisowa 

do planu rzeczowo - finansowego 

PWSZ W CIECHANOWIE 

na rok2017 

Senat dnia: 19.04.2017r. 

Ramowy plan rzeczowo finansowy Uczelni na rok 2017 obejmuje rachunek przychodów i kosztów działalności 

dydaktycznej, wyodrębnionej działalności gospodarczej, funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów , 

stanu pozostałych funduszy tworzonych w uczelni oraz remontów i inwestycji. 

I. Działalność dydaktyczna 

Plan przychodów działalności dydaktycznej sporządzono w oparciu o następujące założenia: 

1. dotacja podmiotowa "Działalność dydaktyczna" zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 29 marca 20 I 7r.w 

kwocie 13 574,3 tys. zł.; 

2. opłaty za studia niestacjonarne - na podstawie danych o liczbie studentów przyjętych na studia, 

wysokości opłat oraz szacunków opartych na latach poprzednich; 

3. studia podyplomowe, kursy na podstawie kosztorysów sporządzonych przez kierownikow studiów i 

kursów . 

4. wynajem pomieszczeń - na podstawie zawartych umów; 

5. pozostałe pozycje przychodów wynikają z danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych Uczelni 

oraz analizy dotychczasowej realizacji wpływów . 

Przychody z działalności operacyjnej planowane są na kwotę 20 578,9 tys. zł i w stosunku do wykonania planu z 

roku 2015 wzrosną o 2 902,00tys. zł. 

Obejmują one: 

1. Przychody z działalności dydaktycznej : 
w tym: 

a) dotacje z budżetu państwa 

w tym: 

- dotacja podstawowa 

- dotacja na zadania zw. ze stwarzaniem studentom 

niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia 

-dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi 

wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów 

stacjonarnych 

Strona 1 

18 634,5 
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13 356,1 

36,6 
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-dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego 

kształcenia pielęgniarek i położnych 

-dotacje niewykorzystane w roku ubiegłym 

b) przychody własne z działalności dydaktycznej, w tym: 

- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 

w tym: 

* opłaty za studia niestacjonarne 

* opłaty manipulacyjne 

rekrutacyjna, za legityma�je , dyplomy,itp. 

* opiaty za studia podyplomowe 

c) dotacje z samorządów terytorialnych 

d) pozostałe z działalności dydaktycznej 

w tym: 

* przychody z tytułu realizacji programu "Erasmus" 

* środki z tytułu realizacji programu"Praktyki zawodowe " 

* pozostałe różne 

2. Przychody z wyodrębnionej działalności 

ACK 

3. Pozostałe przychody operacyjne 

gospodarczej 

w tym: rownowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych 

środków trwałych zakupionych z dotacji i środków FRU 
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27,2 

39,0 

2 241,0 

2 241,0 

2 138,4 

102,6 

0,0 

280,0 

2 500,6 

97,0 

2 202,2 

201,4 

1 629,0 

315,00 

278,5 



Koszty podstawowej działalności operacyjnej planowane są w wysokości 20 025,0 tys. zł i w stosunku do 

wykonania planu z roku 2016 zaplanowano wzrost o kwotę 3118,5 tys. zł. 

Planowane koszty wzrosły głównie w zakresie : 

-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,w tym wynagrodzeń realizowanych w zakresie programu "Praktyki 

zawodowe", 

kosztów usług obcych w zakresie planowanych robót remontowych ,które będą realizowane przez firmy zewnętrzne , 

- kosztów żużycia materiałów z uwagi na planowane zakupy materiałów na potrzeby prowadzonych remontów , 

- kosztów zakupu rzeczowych składników majątku kwalifikowanych do kosztów bieżących, 

- kosztów świadczeń dla studentów z tytułu realizacji programu "Praktyki zawodowe". 

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników planowane są w wysokości 

14 558,5 tys. zł. 

Plan wynagrodzeń osobowych sporządzony został w oparem o dane o zatrudnieniu wynagrodzeniach, o 

planowanych wypłatach nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe . 

Pozostałe wynagrodzenia to: 

a) bezosobowy fundusz plac - to przede wszystkim wypłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych na 

studiach stacjonarnych , niestacjonarnych ,podyplomowych , które wynikają z zawartych umów cywilno

prawnych na rok akademicki 2017/2018 oraz umów zawartych w ramach realizacji programu"Praktyki 

zawodowe" w roku 2018r. 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. ,,trzynasta pensja" za rok 2017 planowana według zasady 

memoriału czyli zaliczana do kosztów roku obrotowego którego dotyczy. 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują miedzy innymi składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz 

pracy, koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i studentów. 

Kwoty zaplanowanych wynagrodzeń oraz związanych z nimi narzutami wynikają m.in. z przepisów prawa pracy, ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, a także z obowiązujących w Uczelni przepisów wewnętrznych. 

W zakresie pozycji planu pn:" ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano również świadczenia dla 

studentów jako odpis na Własny Fundusz Stypendialny, świadczenia dla studentów niepenosprawnych, świadczenia z tyt. 

ubezpieczeń zdrowotnych studentów ,itp. 

Pozostałe koszty rzeczowe zaplanowane zostały w oparciu o zapotrzebowania jednostek odpowiedzialnych za ich 

realizację, złożonych kosztorysów i planów zakupów oraz analizę dotychczasowej realizacji wydatków z uwzględnieniem 

waloryzacji na poziomie 101,3%. 
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w tym: 
Pozostałe koszty rzeczowe : 

- energia 

- podróże służbowe 

- środki utrzymania czystości 

- usługi telekomunikacyjne 

- paliwo 

- reprezentacja i reklama 

- opieka serwisowa SIMPLE 

- konserwacje, remonty maszyn 

- podatki i opłaty 

- usługi bankowe 

- najem pomieszczeń 

- usługi poligraficzne i wydawnicze 

- opłaty pocztowe 

koszty usług remontów bieżących i materiałów do 
- remontów 

koszty zakupu aktywów rzeczowych, pomocy 
- dydaktycznych i wyposażenia 

koszty działalności Samorzadu Studentów i 

organizacji studenckich 

- pozostałe 
(m.in. związane z utrzymaniem 

obiektów,utrzymaniem taboru samochodowego, 
,obsługą prawną , ochroną mienia,zakupem 

materiałów biurowych ,kosztów 

st.podyplomowych,itp. 

Pozostałe koszty rodzajowe: 

2 963,6 

498,0 

32,0 

58,5 

98,0 

42,0 

215,0 

75,0 

59,8 

32,0 

12,0 

59,0 

66,0 

24,0 

1 003,5 

434,2 

50,0 

204,6 

2 442,9 

Pozycja "pozostałe koszty rodzajowe" obejmuje między innymi planowane koszty podróży służbowych, koszty 

ubezpieczeń majątkowych , koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, W pozycji tej 

zaplanowano również koszty ponoszone na realizację zadań w związku z realizacja programu "Praktyki zawodowe" oraz 

świadczeń dla studentów z tytułu praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy z MNiSW w roku 2017/2018 

.Kwoty zaplanowane w roku 2017 obejmuję wypłaty stypendiów i zwroty kosztów dla studentów oraz innych kosztów 

kwalifikowanych w programie . 
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II. Wydatki majątkowe i remontowe. 

Planowane wydatki w zakresie remontów oraz nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wykazane w planie rzeczowo

finansowym w Dziale V. wiersz 14 i 15 w łącznej kwocie 1 835,5 tys. zł. określono na podstawie załączonych planów 

remontów i inwestycji. 

Wydatki realizowane będą : 

- ze środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju Uczelni- w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych i modernizację 

pracowni dydaktycznych , 

- dotacji podmiotowej - w zakresie remontów i zakupów wyposażenia oraz, 

- z zysku w zakresie wydatków majątkowych-inwestycyjnych. 

III. Wynik finansowy Uczelni 

Planowane przychody ogółem Uczelni wynoszą 20 578,9 tys. zł. Natomiast planowane koszty ogółem wynoszą 

20 070,0 tys. zł. Planowany wynik finansowy netto po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności 

operacyjnej i działalności finansowej wyniesie brutto 509,5 tys. zł. 

IV. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

Fundusz zasilany jest przez: 

a) dotację z budżetu zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2017r. 

b) opłaty za korzystanie z domów studenckich, 

c) inne przychody (wynajmy itp.). 

Decyzją Ministra Ni SW dotacja na rok 2017 dla Uczelni wynosi 3 875,0 tys. zł . Zgodnie z przepisami dotacja może 

być przeznaczona tylko na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz na remonty domów i stołówek 

Plan przewiduje odpis z dotacji na rok 2017 w wysokości 5% kwoty bazowej co daje kwotę 193,8 tys. zł . 

Kwota będzie przeznaczona na wykonanie planowanych remontów w budynku Domu Studenta . 
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Pomoc materialna dla studentów stanowić będzie ponad 86% ogółu planowanych zmniejszeń funduszu w 

roku 2017. 

Zmniejszenia z tyt. świadczeń dla studentów 

a) stypendia socjalne dla studentów i doktorantów 

b) stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów 

i doktorantów 

c) stypendia Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów 

d) stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia 

e) zapomogi dla studentów i doktorantów 

W roku 2017 planowane są roboty remontowe w obiekcie Domu Studenta na łączną kwotę 72,8 tys. zł. 

3 808,4 

2 861,4 

86,0 

829,0 

0,0 

32,0 

Koszty prowadzenia domów studenckich pokrywane są z przychodów uzyskanych z tytułu opłat za zakwaterowanie 

studentów,wykładowców i osób obcych , za wynajem pomieszczeń oraz inną działalność zarobkową Domu Studenta. 

Planowany stan funduszu na koniec roku 2017 wynosi 377,9 tys. zł. z czego 306,2 tys. zł. z dotacji budżetowej. 

Pozostała część to środki z zysku na działalności Domu Studenta . 
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V. Pozostałe fundusze uczelni. 

Fundusz zasadniczy: 

Zwiększenia funduszu obejmuja odpis z zysku za rok ubiegły 80% wyniku netto w kwocie 
791,7 tys. zł. 
Zmniejszenia funduszu to wartość odpisów umorzeniowych nieruchomości za rok 20 I 7 na kwotę 846,0 
tys. zł. 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 

W roku 20 I 7 planowany odpis na FŚS w kwocie 395,0 obliczony z wyłączniem wynagrodzeń osobowych 

finansowanych ze środków pochodzących z innych żródeł art. 151 ust.8 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym .Podstawę naliczenia odpisu na FŚS stanowiły planowane wynagrodzenia osobowe w 2013 roku, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 20 l 5r. "o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2016" .Odpis zwiększono w części dotyczącej pracowników ACK ,gdzie wartość odpisu 

nie spełniała wymogów ustawy o Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. wartośc I 517,70 na I etat. 

Własny fundusz stypendialny: 

Stan funduszu stanowi stan na początek roku wynikający z odpisu zaliczony w ciężar kosztów roku 
ubiegłego zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 9 grudnia 20 l 5r.w kwocie 20,0 tys zł. Zmniejszenie funduszu 
zaplanowano jako rozdysponowanie kwoty 20,0 tys. zł. , zwiekszenie zaplanowano w kwocie jak z roku 
ubiegłego. 

Fundzusz rozwoju uczelni: 

Stan fundzuszu stanowi : stan na początek roku w kwocie 527,1 tys. zł , zwiększenie funduszu z odpisu z 

zysku za rok ubiegły w kwocie 197,9 -20% wyniku netto , zmniejszenie funduszu w kwocie 266,5 tys. zł. 

wynikające z rozliczenia odpisów amortyzacyjnych od zakupów majątkowych zrealizowanych ze środków 

funduszu . 

Informacje w planie w Dziale V. w zakresie liczby studentów określono jako stan stosowany w sprawozdawczości 

statystycznej wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. w oparciu o stan liczby studentów wg stanu na 30 listopada 2016r. 
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