
UCHWALA Nr J.QR.N/2019 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie: uchwalenia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019. 

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. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwala się, co następuje: 

§ l

Senat Uczelni uchwala wstępny plan rzeczowo - finansowy Pa1istwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019� w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

'· 

r,, 

• J 

§2

Przewodniczący Senatu 

Prof. �es:14/ 



(plec��tke szkoły wyzs.:ej) 

WSTĘPNY PLAN RZECZOWO -FINANSOWY NA ROK 2019 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I 

A. Przychody działalności operacyjnej (02+23) Ol 

Przychody podstawowej tlzialalności operacyjnej (03+ 11 +21+22) 02 

Pa-.iychody og61em z dzinlulnoki dyd:1ktyczncj (04+06+07+09) 03 

suhwcnc,ie z budżetu pa1\stwa 04 

w tym subwcncj;1 podstawowu 05 

środki/. hudżetó11 jcdnoSll!k sa111orządu tcrytoriuh1cgo luh ich 7'viązkó11 06 

z tego oplnty zn świadczone usługi eduk11cxjnc 07 

w tym na studiach niesiacjonarnych 08 

[lOł.OStalc 09 

11 tym środki pochodzqcc ze lródt:I z11gro11icznych oruz 11spólli111msowanie krąiowć IO 

Pr1:yehody ogółem tlzlulalności buduwczcj ( 12+ 13+ 14+ 15+ 17�· I 8+19) li 

dmacjl:! na linnnsowanic d:liulalności sta1111owcj 12 

środki ,ia realizacje; projektów finansowych rmie:t. Narodu1vc Centrum B11du1\ i Rozwoju 13 

środki 11!1 rćalizacjc pr�jcktów fimmsowanych pm:z Narodowe Centrum Nauki 14 

środki mi fimrnsowanic wspolpracy z zagranic:, 15 

z tcgn ll'Lym zagronicznc środki linansowe niepodlcg;1jucc zwrotowi 16 

sprlcda:t. pozostałych 1m1c i usług badawczych i rozwojowych 17 

�rodki na n:ali7ucjc programów lub pned�i�11 zięć okre�lonych przez ministra II lnści11ego do spnl11 
18 nauki 

pozostałe 19 

w tym środki i,;agranicznc oraz 11'Sp6llinmiso11anic krnjo"c 20 

l'17ychody ogółem d;r,iulalności gospodan.:zej wyodrębnionej 21 

Koszt wytwominia świndczc11 na własne potrzeby jednostki 22 

l'ozost;1lc przychody (24+25) 23 

l'rzychnd) ze sprzcduzy 1m, ar<iw i malerial<iw 24 

l'ozost:1lc pr.iychody 011cr11cyjnc (26+27) 25 

zysk ze zbycia nicfinun�owych uk1ywów trwałych 26 

i1rnc pozostolc przychody operncyjnc 27 
z tego 

równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości 
w tym 11ic111utcriolnych i prawnych slinansowm1ych /. dotacji cclowych. a 111k:i.e otrzymanych 28 

11icodrlatnic 7 innych żródcl 

Slrona 1 

Wst�1my plan ,rn 2019r. 

2 

22 524.7 

22 312.7 

20 739 7 

14 598 O 

14 598 O 

180 O 

2 115,6 

1 898,6 

3 846, 1 

3 040 5 

0,0 

0,0 

o.o 

00 

0,0 

0,0 

o.o 

00 

0,0 

1 573,0 

0,0 

212,0 

212,0 

212,0 

178,0 



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

WYSZCZEGÓLNIENIE Wstc;pny plan na 2019r.

I 2 

B. Koszty dzinlRlności operacyjnej (30+56)
29 22 109.8 

Koszty podstawowej dzhtl:llności operacyjnej (46) 30 22 097 8 

Amońp:ncja 31 467 O 

Zu?.yck m1ucrinlów i ,.mergi i 32 1 261 O 

lJsługi 11hcc 33 1 080 O 

P1)datki i opłnt) 34 48,0 

Wynagrodzeniu 35 13 627,8 

w tym wynikujqce ze stosunku pracy 36 12 327,8 

Uhczpicczenia społeczne i inne swiatlczenia 37 2 535,0 

składki z tytułu uhezpicc,;c1i społecznych i funduszu pracy 38 2 016 O 

otlpis na fundusz świadczc1i socjalnych 39 432 O 
\\ I� 111 

stypcndiu nuukowe dln wybitnych 111l<1dych nn11kowców.s1ypcndi11 tlnku)J'skic i dokloranckic 40 
00 

odpis nn własny łi111tlusz stypc11tli11h1) 41 20,0 

Pozostałe koszty rodzujowe 42 3 154,0 

w tym aparatura nauko\,·o-hadawczn 43 

Ogółem koszty rod1.:1jowe (31+32+33+34+35+37+42) 44 22172,8 

211111111n �tanu produku',w (zwicks;,cnia-wart(i�c ujc11111a.z111nicjs;,cnia-wuno�c dodatnia ) 45 -75,0

Ogółem koszty własne podstawowej dzial11lności opcrucyjncj (-1-1+45)•(<19+:i-1+55) 46 22 097,8 

Koszty dzinłolności dydnktycznej limmsowane z dotucji z budżetu pm,stwa 47 14 59 8,0 

Koszty dzinlal11ości dydaktycznej ti1111nsowa11e z prqchotlów własnych 48 6 271,5 

h'.us:r.!�1 działalności dydnktycznej ogólrm (47+48) 49 20 869.5 

koszty kszrnłcenia 1111 stmliach st11cjomm1ych 50 17 722 ,9 1\· ty111 
koszty ksztalcc;nia na stucliach nicstacjo1wrnych SI 1 998,6 

Koszty działalności hadawc:icj lina11sowanc z tlotacji z butl:i'.�tu pa1istwu 52 00 

Koszty d2ialalności hadawczcj l111u11sowanc 1. pr1.ychodów wł11snych 53 0,0 

l(oszty dziah1lno�ci hadawc:r.cj ogółem (52+53) 54 o.o

Kos;,.1� d7ialalności gospodurczc,i II yodn,hnionc,i 55 1 2 80,0 

Strona 2 



Pozostałe koszty (57+58) 56 12,0 

Wartośc sprJ:cdanych towan\w i matcriuló" 57 o.o

Pozostalt: koszty opl!racy_inc (59+60) 58 12,0 

strata :,i: 1.h) cia nicfimmsow)ch okty\\1h, 1rw:1lych 59 

z tego 
inne po1.11st.ilc koszt� npcrac):in..: 60 

C. Zysk (strntu) z dzinlnlnoścl opcrncyjnej (01-29) 61 414.9 

D. Przychody finansowe 62 23,0 

w tym odsetki uzyskane 63 15,0 

E. Koszty finansowe 64 10,0 

w tym odsetki zapłacone 65 

F. Zysk (strata) brutto (61 +62-64) 66 427.9 

G. Podatek dochodowy 67 1 O 

f-1. Pozost::ilc. obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie stt·aty) 68 00 

K. Zysk (strata) netto (66-67-68) 69 426,9 
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l>zinl ! I. Fundusz s1�·pcndh1h1y - w 1ysi11cach zlolych :1,.icdnym znakiem pn przecinku

WYSZCZEG<°>LNI E •rn Wst�pny plon na 1U19r. 

I ;1 

stan fundus:r.u n:1 11ocz:11ck roku 01 824,6 

w tym z dolucji hud'-ctu pn1istwu 02 624,6 

zwi,;kszenia ogóh:111(04+06+07+08) 03 3 833,7 

dotacja z budżetu pa,\stwa 04 
3 833 7 

"' tym przeznoc7.0lla na pomoc materialną dla doktorantów 05 

00 

z1ego oplnly za korzyswnic z domów sludcnckich 06 
o.o

npla1y zn kon:ysianie ze s1olówek studenckich 07 
00 

inne prJ:ythOd) OR 
00 

zmnicjs.:cnia ogółem( IO+ 16+22+28) 09 
3 665,0 

dla s1Udcnll1w(l l+l2+1J+l.1+15) IO 3 666,0 

·=

st)'Jlllndia soc.inl1iC Il 
2 762 O 

slypcndiu specjalne dla osi)[, 11iepelnnspn1wnych 12 
86 O l"

z tego s!ypllndia rcktoru dla najleps;,;ych studentów 13 
785 O 

·-

stypcndiu ministrn z� wybitne osiagni<;ciu '" �
o.o-o 

zapomogi 15 
32 O 

dla doktorantów( 17+ 18+ 19+20+2 I) 16 � 
00 � 

.... slypcndia socjalne 17 
o.oQ 

·.:: siypendia dip o�6b niepelnosprnwnych 18 ..
00 

E
stypcndin dla nąjlcpsn eh tlokwrt1111ó" 19 .... 00 

E slypllndia 7.(1 ")'Pillle osiągnir,:ci:1 20 
00 

N 

zapomogi 21 "' 

00 

.... 
kosz1y utr1:yma11ia domów i stołówek slUdcnckich 22 0,0 

wy11ugmd1.llnia 23 
o.o 

I\ tym wynikające ze s10s1111ku pracy 24 
00 

lvlym składki nu 11bC/.pi�czcnin �polcc.m� i fundu�:1, pracy 25 
00 

rc11Kn1ty i modcmi;r,ncjn 26 
00 

w tym remonty finansowa,,e z dotncji 27 
00 

koszly rcalizncji zadmi zwi11zn11ych z przyz:nnwanicm i wypłacaniem stypendiów i 
28 

zapomóg dla studcnlÓ\\1 i doktomnlów 
00 

w lym pnkryte z dN11cji nn pomoc mu1crial11ą dla stutkntów i 
29 

doktornntów 78 

Zmiany funduszu z tyllllu korekt z lal ubiegłych (+/.) 30 

Sh111 rundus1.u ml konict ol<rcsu sprnwoz:dawc:r.cgo (Ol+OJ-09+30) 31 
793,3 

w lym 7 do1acj i hudżcl\1 pH1imvn J2 
793 3 
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Dział Ili. Fundusze - 11 l śh cach .dotvch 1. ic,lnvm 1nakii:1ll (l r1.ccinku 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

I 

stan funduszu na poci11tek roku 

zwiększenia ogółem 

odpisy z zysku netto 

w tym równowartość zako11czonych I oddanych do użytkowanla inwestycji
budowlanvch 
aktualiwcja \1·yccn� środk1>w trwałych 

�mnicj�;-cniu (lgólcrn 

pokryi.;ic s1rmy 11..:110 
w tym 

nkHml izni.;ja w� i.;cny środków trwałych 

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

st;rn runduszu na początek roku 

zwiększ..:nia ogółem 

zmni�iszeriia ogMem 

stan ruudusiu na koniec okresu 5pn1wozdawczcgo (IO+ 11-12) 

st;rn fonduszu na pocz:1tck roku 

1.wii;kszi.:niu (lgółcm 

IV l)'lll odpis w cic;ż!ir ko�ztów d1.ialaln(lści dydaktycznej 

wrn ie_is7.enio ogółem 

stan funduszu na koniec okresu s1m1wozdilwczego { I ,1+ 15-17) 

stnn funduszu nn poc1.qtek roku 

1.wh;bzcnh: ogókm 

IV t)'lll I odpis z zysku netto 

zmniejszenie ogółem 

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

Inne fundusie twor1.one na podstawie odręl)nych przepisów • .. 
stan funduszu nn początek roku 

zwiykszcnie ogółem 

zmni�jszenie ogółem 

stan funduszu na koniec okresu sprnwozrlnwezego (27+28-29) 

strona 5 

Wstę1>ny ph1n na 2019r. 

2 

Ol 29 160,2 

02 
2 065 7 

03 
1 069 O 

04 

05 
o.o

06 
940,0 

07 

08 0,0 

09 30 285,9 

IO 
33,9 

11 
422,0 

12 374,0 

13 81,9 

14 19,4 

15 
20,0 

16 
200 

17 20,4 

18 19,0 

19 29,0 

20 00 

21 o.o

22 o.o

23 29,0 

24 0,0 

25 

26 

27 o.o



L>1.inl I\'. /,:11ru(]11lcnic i ,1·y11ul!,rml1:cnln 11· gnipHCh st:111owisk 

Wrnn�rotlztnla 
z trgo: 

W} �zc7cg<'il11icnic 1..a1rutlnirnir 
w�·nik11j1jtC te 

w tym 
stos1111ku ,,,.,1cy 

(J.-6) osobowe 
nn1rrndy rek1orn 

I l :i � s 

lłnzcm Ol 
190 12327,8 11 362,0 178,5 

1. lego 

Nnucryciclc nk:Jdcmlcc�· 02 108 7 S31,2 6 941,2 134,7 

profcso,(!w 03 30 1 866,2 1 720,0 X 
/ h,;�n 

Joccnm", ;1t111111kio" 

>< w 11111pnch 04 53 3 890,3 3 565,5 
,ramu\tS.� 

1 ,mr�n·th "� �ln,tcm 1,;o\, 

asys1cm6w. wykładow�(\\\_ l..:k1on,,,. I 
05 25 1 774,7 1 635,7 >< 111s1ruk1oro" 

PrncO\\'lllc�• 11icbtd•1t�· nauczycich1,11i 
06 8Ż 4 796,6 4 420,8 43,8 n�n1lcmicklmi 

"1�m 
\\ r.lnlndl cJ71;1laliiLl�CI d1 dnll) C/.ll�J 

07 62 3 944,8 3 635,6 XI ha,\('!,; I 

,,n: 08 640,2 590,0 >< 
w tym ,\'ynngrodzc11111 $łiunnsownuc; ze �rodków 

{>< Xpr1e,,1ac2onych pr,;c,. !;Cnot uczelni p,1blic7.11cj na 1 682,0 1 662,0 
zwn:k!zcnic wy11a11rotl1.c1\ 110 poslfiwie nn .. I 51 11s1.ll us1owy 

Nalc:>x 1><>dat 

• pn.cciclnc 1J11111dnicnic w rirzcliczcn111 11a 1lł!lnc c1aty 1 J�tlnym znak1c111110 pn.ccinkn 

• przcciclnc ,;11rt1d111c111c 1111c�1ąc111111lct.r 111)1iczyc mcio�;J �rcd11ic_1 chr1111ologlcznc.1 (1�mlu,c z 111ctody�;1 llkrcślC111� w fon1111lnm1 GW, 2·00) 

- w, 11a1,tnH.b1..'11io ,,, •r�i11rach zlotrc-h ,. 1cdnym z11;1k1cin IK\ pr1.;c;111L11 

S1rona6 

dodft1kowc 
wyn11grod1.cnic 
lllCZllC 

6 

96S,8 

590,0 

146,2 

304,6 

139,0 

375,8 

309,0 

50,2 

0,0 



01.inl V. lnformncje rzeczowe i 111.11pelniaj;Jce 

WYSZCZEGC'H .N I EN IE ,Je,lnostkli 1t1l:11•y Wstępny plnn na 

2 
20191'. 

Liczhn studcn11'lw ogói,.:m (02+011) 01 osoby 1 514 

studic1w srnsionarnych 02 osoby 1 150 

w tym nowo przyjętych 03 osoby 490 
z tego 

studiów niestacjonnrnych 04 osoby 364 

w tym nowo prl)'.ic;tych O:i osoby 80 

Liczba uczestników studiów dok1oranckich og1,lcm 06 osoby o 

w tym uczestników stac_ionnrnych studiów doktornnckich 07 osoby o 

l.iczhn studentów korLysrn_iących 7 pomocy mutcrialnc_i 08 osoby 695 

Licl.ha dokton11uó11 korLy:;ta_jącyd1 1 pomocy materialne.i 09 osoby 

Liczba mic.isc \\ domach studcnck ich 10 miejsca 155 

Liczba uczeslriików stacjonarnych sllidiów doktoranckich pohierąi:1cych stypendium 
li osoby doklorunckie 

\I' tym liczba os6h pobierających stypendium doktornnckic. o którym mowa w art. 200 ust. 
12 osoby I ustawy 

Kwoln stypendiów doktoranckich. o k1órych mowu w art. 200 ust. I i 20011 ust. I ustowy 13 tys. zł 

w tym stypendia. o których mowa w ur!. 200a ust. I ustawy 14 tys. zł 

K\\Ota stypendit'm. o których mO\\ll \\ ar!. 19 ust. 2 usltl\\)' o zusm.lach linansowania nauki 15 tys. zł 

K\\ola st�pc11dió\1 dla swdcnhh\ i doktorantó11. nlc\\)'mil!nionych w poz. 10 i 12 nrnz 
16 tys. zł 

\I' Dziolc li 
Koszty n:montów hudynkiiw i lokali oraz obiektów inżynierii lqdowej i wodnej (z wyjątkiem 

17 tys. zł 790,0 
domów i stol6wek studenckich) 

Nuklndy na rzeczowe aktywo trn ale 18 tys. 7.1 1 080,0 

w tym nakłady na urządzenia techniczne i mns1.yny. srodki transportu I inm: środki trwale 19 tys. 7.l 800,0 

Dotacje celowe przeznaczone na li1111nsowanic luh dolinnnsowanic kosztów realizacji 
20 tys. zł 

inwcsl�cji i zakupÓ\\ inwe�tycrjnych 
Srodk1 z Narodowego Centrum Budo1i I Rozwoju przeznaczone na linansowanic lub 

21 tys. zł dolinnnsowanic kosztów rcfllizacii inwestvcii i znkunów inwestvcvinvch 

Środki z Narodowego Cemrum Nauki przeznaczone na linn11sownnic lub dofinansowanie 
22 tys. zł kosztów realizacji inwestycji i 7.akup(Jw inwestycyjnych 

Bczzwro1nc środki z pomocy zagraniczne.i na sfinunsowanic luh dofinansowanie kosztów 
23 tys. zł 1 660,0 

re alizacji inwest)•cji i znkupciw inwestycyjnych 

\I t� m ,. Unii Eurnpcjskiej 24 tys. zł 1 350,0 

Pozostałe środki otrzymani: nieodpłatnie na slinnns<m'u11ie luh dolinansowanic kosztÓ\\ 
25 tys. zł realiincji inwcstyc.ii i zakupów inwestycyjnych (poza środkn1ni wykm'.1111) mi w wierszach 17-

Należności z tytułu udzielonych po7.yczck z Zakładowego hindu�7.ll Świnuc1e1, Socjalnych 26 tys. il 56,2 


