
UCHWAŁA Nr J9.-?.°N!2019 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie: uchwalenia pJanu rzeczowo - finansowego Pa11stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach. 

Na podstawie: 

- art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1533),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z
późn. zrn.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwala się, co następuje: 

§ 1

Senat Uczelni uchwala plan rzeczowo - finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie na rok 2018 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Prof.�Le� 

,. 

O,. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
Po zmianach na dzień 31.12.201 Br. 

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r. 

D1.lnl I. Rnchunck zysków i strnt - w tysiqcach złotych z jednym znakiem po przecinku 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2018 rok 

I 2 
A. Przychody z dzialnlności operncyjnej (02+23) 01 24 560,3 

Przychody z podstawowej dzinlnlności operacyjnej (03+ 11+2 I +22) 02 24 341,7 

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) 03 22 568, 1 

do1a�je z huclżclu pa(1stwa 04 14 965,8 

\I' tym dotacja podstawmrn 05 14 598,0 

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Oó 190,0 

z tego opiaty rn świadczone usługi edukacyjne 07 2 018,0 

w tym na sLUdi,ich niestacjonarnych (li! 1 898,0 

pozostałe 09 5 394,3 
w lym środki pochodzące ze źródeł 7.agrnnicznych oraz współfinansowanie krnjowe IO 5 154,8 

Przychody ogółem z dzialolnosci badawczej ( 12+ 13+ 14+ IS+ 17+ 18+ 19) 11 o.o 

dotacje na linonsowanie dóalalności statutowej 12 

środki na realizacji; projektów finansowanych przez Narodowe Cenlrum Badań i Rozwoju 13 

:;rodki na realizacji; projektów linansownnych przez Narodowe Centrum Nouki 14 

środki na linansowonie wspólprncy naukowej z zugranicą 15 

z tego w tym środki pochodzące ze źródeł zagnmicznych. niepodlegąjącc zwrotowi 16 

sprzedaż pozostal)1ch pruc i usług badawc.:1.ych i rozwojowych 17 

środki na reulizacji; progm111ó11 lub przcdsi,;wzi<;ć ustnnowionych przez ministra właściwego 
IR do snraw nauki 

powstałe 19 

w tym środki pochodz,1ce ze źródeł zngranicznych oraz wspóllinan�ownnie krnjowc 20 

Przychody ogółem z dzialalno:ki gospoclnrc.:zej II yndri;hnionej 21 1 773,6 

Koszt wy1wonenia świ!ldcze11 na potrzeby własne jcd,wstki 22 0,0 

Pozo�tole przychody (24�·25) 23 218,6 

Przychody ze �przedaży towc1rów i 11111tcrioll'lw 24 0,0 

Po1osrnle przychudy or,erncyjnc (26+27) 2S 218,6 

zysk z tytułu rozchodu nicfinansowych aktywów trwałych 26 

inne pozostałe prLychody operacyjne 27 218,6 
z tego 

w tym równowo11ość rocznych odpisów omonyzacyjnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i pmwnych sfinansowc1n)1ch z dotac.:ji celowych. u tak?.e 28 112,8 
otrzymanych nieoclplatni1: 1 innych źródeł 



cd. cizi n lu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2018 rok 

I 2 

B. Ko�zty działalności operacyjnej (30+56) 29 23 232,5 

Koszty podsrnwowej działalności operacyjnej (46) 30 23 024,5 

AmortyzacJa 31 497,5 

Zużycie materiałów i energii 32 1 383,5 

Usługi obce 33 1 537,0 

Podmki i opiaty 34 52,0 

Wynagrodzeni n 35 13 585,6 

I\ tym 11ynikąh1cc /C stosunku prac) 36 12 026,9 

Ubezpieczeniu społeczne i inne świnclczcnia 37 2 712,6 

sklndki z tytułu ubczpieac1i spnlccinych i l'unduszu prncy JR 2 018,5 

odpis na wklndowy l'undusz świndcze1i soqjalnych 39 406,3 
w tym 

stypendia naukowc dln wybitnych młodych naukowców. Slypendin doktorskie i doktoranckie 40 

odpis nu wiosny fundusz s1ypc11dinlny 41 20,0 

Powsttilc koszty rodznjowc 42 3 668,3 

w tym aparatura naukowo-budnwc;,.a 43 

Ogółem kos1.1y rodzajowi: (31+32+33+34+35+37+42) 44 23 436,5 

Zmiana stonu produktów (zwii;kszcnia - wartość ujemna. zmniqjszcnin - wartość dodntnia) 45 -412,0

Ogółem koS7.I) własne podsH1w011l).i dzialalno�1.:i or,eracxincj (44+•15) c (49� 54+55) 46 23 024,5 

Koszt) działalności dydakl)eznc.i lim1nso11·a11l) z doLm;ji l bud),i:tu pa11s111n 47 13 894,0 

Koszty dziolalnosci dydaktycznej 11nansownne z pr/.ychodów wfusnych 48 7 494,8 

Koszty działalności dydnktycznqi ogółem (47+48) 49 21 388,8 

koszty kształcenia na studiach staqjonamych 50 13818,9 
IV tym 

koszty kształcenia no studiach nicstac,ionarnyeh 5 I 1 898,0 

Ko�it� d1.ialałności hud1111C1.cj linansowam.: / dotacji z hudżctu pa1\s111n 52 o.o

Koszty działalności bndawczqj linansownne z przychodów wlnsnych 53 0,0 

Kos7..L) dzialolności badawcze.i ogóll!m (52+53) 54 o.o

Koszty działalności gospodarczej wyodręhnionej 55 1 635,7 

Pozostałe koszty (57+58) 56 208,0 

Wnrtość sprzedanych towarów i ma1erialó11 57 o.o

Pozostałe koszty operacyjne (59+60) 58 208,0 

strow I tytułu rozchodu nidinanso11 ych ukt) wów lrll'alych 59 0,0 
'1. lego 

inni;) pozostałe koszty operm;�'.inc 60 208,0 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (O 1-29) 61 1 327,8 

D. Przychody finansowe 62 22,0 

11 tym odsetki utyskani: 63 18,0 

E. Koszty finansowe 64 12,0 

w tym odselki zapłacone 6S 1,0 

F. Zysk (strata) brutto (61 +62-64) 66 1 337,8 

G. Podatek dochodowy 67 1,0 

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 68 0,0 

I. Zysk (strata) netto (66-67-68) 69 1 336,8 
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Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Dział li. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych zjednym znakiem 

po przecinku 

Wyszczególnienie Plan na 20 I 8 rok 

I 2 

stan funduszu !\a początek roku 01 847,4 

w tym z dotacji budżetu państwa 02 700,0 

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 4 485,3 

dotacja z budżetu państwa 04 3 833.7 

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 0,0 

z lego opiaty za korzystanie z domów studenckich 06 562.9 

opiaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 o.o

inne przychody 08 88,7 

znrniejszenia ogółem (IO+ 16+22+28) 09 4 255,8 

dla studentów (11+12+13+14+15) IO 3 504,4 

stypendia socjalne 11 2 654,5 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 84.4 

z tego stypendia rektora dla najlepszych studentów 13 753,6 

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 0,0 

zapomogi 15 11,9 

dla doktorantów ( 17+ 18+ 19+20+2 l) 16 0,0 

stypendia socjalne 17 o.o

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 0,0 

z tego stypendia dla najlepszych doktorantów 19 0,0 

z tego stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 0,0 

zapomogi 21 0,0 

koszty utrzymania dornów i stołówek studenckich 22 746,5 

wynagrodzenia 23 300,9 

w tym wynikające ze stosunku pracy 24 299,9 

w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 59,1 

remonty i modernizacja 26 162,7 

w tym relllonly finansowane z dotacji 27 162,7 

koszty realizacji zada11 związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 
28 4,9 

i zapomóg dla studentów i doktorantów 

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 29 4,9 

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

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0 I +03-09+30) 31 1 076,9 

w tym z dotacji budżetu paf1stwa 32 624,6 

3 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
Dział 111. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych zjednym znakiem po 

Wyszczególnienie 

stan funduszu na początek roku 

zwiększenia ogółem 

odpisy z zysku netto 

równowartość zako11czonych i oddanych do użytkowania inwestycji 
w tym

budowlanych 

aktualizacja wyceny środków trwałych 

zmniejszenia ogółem 

pokrycie straty netto 

Plan na 2018 rok 

2 

Ol 28 286,2 

02 1 723,0 

03 838,0 

04 885,0 

05 0,0 

06 849,0 

07 0,0 
w tym f-------------------------+--�------

aktualizacja wyceny środków trwałych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (O I +02-06) 

� stan funduszu nu poc?.ą tek roku 
C: ·= .J:! 

,= � � zwiększenia ogółem 
>, <J C 

# � -; ó .� ·� . . . 'I 

08 0,0 

09 29 160,2 

IO 91,6 

11 406,3 

12 464,0 ] -� � zmrneJszenia ogo em
:i 

------------------------------,f---+------

N stan funduszu m1 koniec okresu sprawozdawczego (IO+ I 1-12) 

stan funduszu na początek roku 

zwiększenia ogółem 

w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 

zmniejszenia ogółem 

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

stan funduszu na początek roku 

zwiększenie ogółem 

w tym odpis z zysku netto 

zmniejszenie ogółem 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( I 9+20-22) 

lnne fundusze tworzone na podstnwie odrębnych przepisów 

stan funduszu na początek roku 

. 
zwiększenie ogółem 

zmniejszenie ogółem 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) 

4 

13 33,9 

14 15,2 

15 20,0 

16 20,0 

17 16,0 

18 19,2 

19 460,1 

20 211,3 

21 209,5 

22 73,4 

23 598,0 

24 0,0 

25 0,0 

26 0,0 

27 0,0 



Państwowa Wyzsza Szkoła Z(lwo�owa w Ciechanowic 

Dział IV. Z:1trudnic11ie i wynagrodzeni11 w grupnch stanowisk 

Wy11,1grodzcnia z 1cg0 

Wyszezćgl'•l111�l11(' Za1rudnlc111c 
\\y111ku,1ącc Zć wlvm doda1kowc 
�ll•Sunku 11rncv osobmw wyn�srodzcnic 

1-1+6) nugrndy rek1orn roczne 

I 2 3 4 5 6 

Plan na 2.018 rok 

RHzcm tli 190,0 12 327,8 11 362,0 174,8 965,8 

Naurz�•riclc nkndc,nltc�· 02 108,0 7 531,2 6 941,2 134,7 590,0 

złego prolcsorci\\ 03 3ó,O 1 866,2 1 720,0 >< 146,2 

\\ >< !!rLIPilCh 
doce111ów, adnmktów. smrszych (111 53,0 3 890,3 3 585.5 304,8 

złego SlililO\\•IS 
wykludow,u\\ 

k usystenww. wykladowcÓ\\. 
o� 25,0 1 774,7 1 635.7 >< 139,0 

lektorów 1 111strukwro" 

Pn1�011·nic�· 11i�będ:1ry niiucz�·d�lomi 
:1lrndemickimi 

0(, 82,0 4 796,6 4 420,8 40,1 375,8 

w tym 11 ramach dzmiulno:ki ilydak1yc1,nc,1 07 62,0 3 944,8 3 635,8 -:><:::: 309,0 

" tym n)·nngrmJi�nm sf'111m1:s11wam! 1.c v,,dh.ll\\ 

ex: [X prz�znil,wnvCh fl�I.Ct. Sćllat llCZćlnl put,l,�1llCI ll:1 
ox 1 682,0 1 682,0 o.o

zwick�7.Clll\.'.' wynngrtu.l1t:n ,1a j)fnls1a:w1!! nn. 151 u�l X 

H�lj)W�· 

Należy podaći 
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku.

- prz@ciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczy(; metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), 

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z j@dnym znakiem po przecinku.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Dział V. Informacje rzeczowe i 11t.u1>clniaj11ce 

Wyszcz.ególnicnie 

I 

Liczba studentów ogółem (02 t-04) 

studiów srncjonarnych 

w tym nowo przyjętych 
z tego 

studióv, niestacjonarnych 

w tym nowo przyjętych 

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 

w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

Liczba studentów korzystających z pomocy niaterialnej 

Liczba doktorantów korzystających 2 pomocy materialnej 

Liczba miejsc w domach stude11ckich 

Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobieraj:icych 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. I O i 12 oraz 
w Dziale li 

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

Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 
w tytn nakłady na urządzenia techniczne i maszyny. środki transportu i inne środki 
lrwale 

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

Środki z Narodowego Centrutn Bada11 i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

Śrndki z Narodowego Ccntrutn Nauki przeznaczone na finMsowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

Bezzwrotne środki z pomocy zagrnnicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realiz.'lcji 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 Swiadcze11
Socialnvch

Kwestor-Anna 
Ossowska Ciechan6w,23.01.2019r. 

(1111i�. nazwisko, leldo11, 

C·Hlail osoby 5f")l7,ltf,.:\iącCj) 
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Jednostka Plan na 2018 rok miary 
2 3 

01 osoby 1 514 

02 osoby 1 150 

03 osoby 490 

04 osoby 364 

05 osoby 80 

06 osoby 

07 osoby 

08 osoby 695 

09 osoby 

IO miejsca 155 

li osoby 

12 osoby 

13 tys. zł 

14 tys. 7.1 

15 tys. zł 

16 tys. zł 

17 tys. zł 657,0 

18 tys. zł 2 251,7 

19 tys. zł 1 325,4 

20 tys. zł 

21 tys. zł 

22 tys. zł 

23 tys. zł 1 784,3 

24 tys. zł 1 496,0 

25 tys. zł 

26 tys. zł 56,2 

prof. -U.�f 
(111cc,.ą1k3 lmitnne i pollpiJ 



r,• i•,·w:or:;, \''": '-,7 SZl�!)I � 7.t.l'IOD0WA Załac�nik nr 2 
ul Il 111 · ·, •.l. Uf: �'lO c 1"ch,1nti·1 
, 1.11, � !,1 ;, =, r t r.D ,!li o n/ 673 75 7i1 
(HP ·;Gf,•IR·0:1-łi3?. Rrt:,. 130H(,920U 

PLAN INWESTYCJI NA IWI\ 2018 
wa rlOSć " tys. :zł 

l'WSZ W Cicd1:mnwic 

l..P. WYSZCZ(C(>l.NltNłl:: 

INWĘSTYC.IE OGÓŁEM 

lnwcstrcjc h11tl1m Inne 

l. 
i\daptacja po111ics7czc1i pod butlnw1, MCSM-rohoty do wykonanm 
w ramach kosztorysu budowy MCSM nic objc;1c linansuwa,iiem 
zcwnc;lrznym w projckcic 

Adaptuc.ia pomic�zczc1i pot! hutlowę MCSM-robmy do wykonania 
2 w ramach kosztorysu budowy MCSM ni1: nhj�tc l111nnsQ1\',11tiem 

zcwnc;lr1nyn1 w projekcie 

3. 

Zakup wyposażenia laboraloriów .zgodnie z.; StnnCill 
m:alizowunych wydu1ków d1l :i 1.12.20 I 8r. 

Zakupy inwcstycyjn� 

I. Znkup sanl(lchotlu -13US 

2. Znkiip wyposnzenio MCSM 

spo,.:qd:.i/n: 2 2. O I. 20 I \li', 

WARTOŚĆ: 

TYS. ZL 

1 615,5 

! .ł95,5

675.0 

210,0 

610,5 

120,0 

120,0 

0,0 

:a/Wi<'!'d;i/: 

Strona 1 

WTV�I 

ś1·od kl wlnsnr 

I 005,0 

885,0 

675,0 

210.0 

120,0 

120,0 

0,0 

Rekwr 

środki 
nwn�trznr 

610,5 

6I0,5 

UWAGI DO POZYCJI PLANU 
(fr6111A Onnnsownnin ) 

Środki żgromadzone z zysku 

Środki pomocowe UE-projekt 
MCSM 

610 5 Srodki pr1:ywo11� 1. rezerwy budżetu
' pa,imva w kwocie 650,0 tys. zł. 

0,0 

Środki zgromndzone z tysku 

0 0 Środki pomocowe UE-projekt
' MCSM 

/f�� T 1AR / 
prof. m1VYwf1,. �(fzroner
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ul. Mui'UtOVW7il ':), (( � O" C,�rn·,rf.�AN WYDATKÓW z FRU NA ROK 2018

t�l./f,i, 0-2":/ G12 "'O 50; L•·� "l/
3
f,3.�-

1

�
8 wartość w tys. zł 

IIIP ',f,l'i-18-llS·S::i RE:G l. ul>· -

PWSZ w Ciechirnowie 

L.P. WYSZCZEGÓLNI EN I I� 

Wydatki ogółem 

w tym: 

Wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego 

I. Zakup i montaż robota ze stanowiskiem spawania

2. 
Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa 

3. 

4. 

Wydntki modernizacyjne 

I. 
Montaź sy�temu sterow1111ia i monitorowania_ MCSM 

2. 

Strona 1 

WARTOŚ(: UWAGI DO 

tys. zł POZYC,11 PLANU 

0,0 

o.o

o.o
Zakup jako e-lement automaty7.acji 
spawalnictwa w labornlorium MiBM 

o.o Zakup do zajęć dydaktycznych WiE 

o.o

o.o
Nie objęte dofinansowaniem ze środków 
UE 

=arwierdzi/; Rektor 

��KJCłR. / 
prof. nadWJ.taK L�ner
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Wydatki ogółem 

w tym; 

Remonty 

I.
Remontu schodów -wejście główne. wejście awaryjne i wejście do
archiwum 

2. 
Remonł schodów -wejście do stolówki(skucie lastryka, położenie 

płytek antypoślizgowych 

Remont pomieszczeli w piwnicy przy weile PEC 
,, 
.). 

4. 
Remont cokołu ogroozenia zewnętrznego 

Remonta przstarzałej instalacji gazowej w pomieszczeniach 

5. lokatorskich(wymiana rur i doprowadzenia gazu)

Generalny remont łazienki w pok.304 z usunięciem zagrzybienia, 
6. malowanie pokoju 205.

7.
Wykonanie obudowy wentylacji na stołówce

s.
Remont izolacji rudamentów łącznika i stołówki

Strona 1 

WARTOŚĆ MINIMUM UWAGI DO 
tys. zł POZYCJI PLANU 

162,7 odpis 191 ,7 

162,7 

18.0 środki dotacji FPM .z odpisu na remonty

18,0 środki dotacji FPM ·Z odpisu na remonty 

15.0 środki dotacji FPM -z odpisu na remonty 

15,0 środki dotacji FPlvt .z odpisu na remonty 

środki dotacji PPM -z odpisu na remonty 
10,0 (część lokatorska do rozliczenia z 

lokatorami) 

10.0 środki z odpisu na remonty 

2,5 środki dotacji PPM -z odpisu na remonty 

74.2 środki dotacji FPM-z odpisu na emont 

;a/11·iercbil: Rekwr 

REKTfA�
/pro/�. dll/'ffaner 


