
UCHWAŁA Nr JJ�N/2019 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie: uchwalenia 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.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 3 51 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)
- § 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 2019, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

� 1/\ / 
Prof. dr hab. �e�Yzygner 

ski 
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(pieczątka uczelni) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

nazwa uczelni 

Plan rzeczowo�finansowy na 2019 r. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)

Przychody z 1>0dstnwowej dzinlnlności operacyjnej
(03·�04+05+06+08+09+ I O+ 12+ 13+ 14+ 16+ 17)

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

Dotaqjc z budzetu pa1istwa 

Środki z budżetów jednostek samortądu terytorialnego lub ich związków 

Opiaty za świadczone usługi edukacyjne 

w tym na studiach niestacjonarnych 

Środki na realizację projektów finnnsowanych prt;CZ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Środki nu realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nnuki 
Srodki na realizacje; przedsięwzięć wspóllinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznvch 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlcgąjt1ce zwrotowi 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 

Środki na renlizncj1r programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do 
spmw szkolnictwa wyż.szego i nauki 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacxinej 

w tym opiaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 

Koszt wytworzenia świadczer\ na własne potrzeby jednostki 

l�ozostale przychody ( 19+20) 

Przychody ze sprzcdnzy towarów i materiałów 
-

Pozostałe przychody operacyjne (21 + 22) 

zysk z tytułu rozchodu nicfimmsow}1ch aktywów trwałych 

inne pozostałe przychody operacyjne 
z tego 

w tym równowartość rocznych odpisów nmortyzacyjnych srodków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych. subwenqji, a 
także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 

Plon na 2019 rok 

2 

Ol 26 394,1 

02 26 152, 1 

03 19 061,4 

04 o.o

os 180,0 

06 1 806,0 

07 1 658,0 

08 o.o

09 0,0 

IO 2 734,7 

11 1 612,5 

12 o.o

13 o.o

14 694,3 

IS 538,0 

16 1 675,7 

17 0,0 

18 242,0 

19 o.o 

20 242,0 

21 o.o

22 242,0 

23 201,3 



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

WYS/.( /.FC:HJI .Nlł':Nlb 

I 

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) 

Amortywcja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opiaty

Wynagrodzenia

w tym wynikaj:1cc z:e stosunku procy

Ubezpieczenia spolec1J1e i inne świadczenia

sklndki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

'składki z tytułu ubezpiecze11 społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich ww tym szkołach doktorskich 
w tym odpis na zakładowy fundusz �wiadczcń socjnlnych

odpis na własny fundusz na stypendia

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

Po1.ostałe koszty rodzajowe

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)

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

Ogółem koszty własne podstawowej d2.inłalności operocyjnej (39+40)

koszty utrLymania domów i stołówek studenckich
w tym

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

Pozostałe koszty (45+46)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty opcrocyjne (47+48)

z tego 
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe koszty operacyjne 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)

D. P�ychody finansowe

w tym odsetki uzyskane

E. Koszty finansowe 

w tym odsetki zapłacone

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)

G. Podatek dochodowy

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

I. Zysk (strata) netto (54-55-56)

2
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Plan no 2019 rok
2 

24 857,3 

24 673,9 

512,0 

1 572,7 

1 380,5 

62,0 

13 947,8 

12 944,3 

2 982,6 

2 286,3 

o.o

601,3 

20,0 

0,0 

3 897,4 

24 355,0 

318,9 

24 673,9 

716,9 

1 573,9 

183,4 

0,0 

183,4 

o.o

183,4 

1 536,8 

28,0 

19,0 

32,0 

0,0 

1 532,8 

1,0 

o.o

1 531,8 



Państwowa Wyż.sza Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Dział II. Fundusz stypendialny- w tysiącach złotych :z.jednym znakiem po przecinku 

Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 

I 2 

stan funduszu na początek roku 01 627,0 

w tym z dotacji budżetu państwa 02 627,0 

zwiększenia ogółem (04+06) 03 3 280,5 

dotacja z budżetu państwa 04 3 271,5 

z tego w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów 05 o.o

inne przychody 06 9,0 

zmniejszenia ogółem (08+ 14) 07 3 271,5 

dla studentów (09+ 1 O+ I I+ 12+ 13) 08 3 271,5 

stypendia socjalne 09 2 355,5 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób 
IO 130,9 

niepełnosprawnych 

z tego stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora 11 687.0 

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla 
12 o.o

studentów za znaczące osiągnięcia 

z tego zapomogi 13 98,1 

dla doktorantów ( 15+ 16+ 17+ 18+ 19) 14 0,0 

stypendia socjalne 15 0,0 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób 
16 o.o

niepełnosprawnych 
z tego stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora 17 0,0 

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 18 0,0 

zapomogi 19 o.o

Zmiany funduszu z tytułu korekt ( +/-) 20 0,0 

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (O I +03-07+20) 21 636,0 

w tym z dotacji budżetu paflstwa 22 627,0 

3 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Dział Ili. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach zfotych z jednym znakiem po 
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Wyszczególnienie 

I 

stan funduszu na początek roku 

zwiększenia ogółem 

odpisy z zysku netto 

równowartość zakor'lczonych i oddanych do użytkowania inwestycji 
w tym 

budowlanych 

aktualizacja wyceny środków trwałych 

zmniejszenia ogółem 

pok.rycie straty netto 
w tym 

aktualizacja wyceny środków trwałych 

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

stan funduszu na początek roku 

zwiększenia ogółem 

zmniejszenia ogółem 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (IO+ 11-12) 

stan funduszu on początek roku 

zwiększenia ogółem 

w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia 

i działalności naukowej 

zmniejszenia ogółem 

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

stan funduszu na początek roku 

zwiększenie ogółem 

zmniejszenie ogółem 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( I 9+20-21) 

Plan na 2019 rok 

2 

OJ 26 979,1 

02 1 248,9 

03 1 248,9 

04 0,0 

05 0,0 

06 878,4 

07 o.o 

08 0,0 

09 27 349,6 

10 101,6 

I 1 601,3 

12 614,3 

13 88,6 

14 19,4 

15 20,0 

16 20,0 

17 32,0 

18 7,4 

19 29,1 

20 20,2 

21 40,3 

22 9,0 

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni 

stan funduszu na początek roku 23 0,0 

zwiększenie ogółem 24 0,0 

zmniejszenie ogółem 25 0,0 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) 26 0,0 
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Państwowa Wyż9Z!I Szkora Zawodowa w Ciechanowie 

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gru1rnch stanowisk 

Wynugrodzcnia złego 

Wys7,czegól11ienie Zatrudnienie 
wynikające ze Wjylll dodatkowe 
stosunku pracy osobowe wynagrodzenie 

(4+6) nagrody rektora 
roczne 

2 3 4 5 6 

Plon 1111 2019 rok 

Rnzem Ot 201,0 12 944,3 11 938,8 188,3 1 005,5 

Nnuczyciclc akademiccy 02 108,7 7 828,7 7 215,3 141,5 613,4 

profesorów 03 3,0 311,5 287,1 24.4 

z tego profesorów ue2elni 04 6,5 616,2 567,9 ->< 48,3 
z. tego w grup�ch 

stanowisk adiunktów 05 48,7 4 076,8 3 757.4 ->< 319,4 

asystentów 06 50,5 2 824,2 2 602,9 >< 221,3 

Pr;icownlcy nleb(dqcy nauczycicl;imi 
07 92,3 nlrndcmickimi 5115,6 4 723,5 46,8 392,1 

Należy pod� 
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, % Jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu nalefy obliczyć metodą średniej chronologlcznej (zgodnie z melodyką określoną w formularzu GUS Z-06), 
- wynagrodzenia w tysl�cach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
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Państwowa Wyższa Szkota Zawodowa w Ciechanowie 

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające 

Wyszczególnienie 

Liczba sn1dentów ogółem (02+03) 

studiów stacjonarnych 
z tego 

studiów niestacjonarnych 

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

w tym 
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 
200 ust. I ustawy Prawo o szkolnictwie 11ry1ższym 

liczba doktorantów w szkołach doktorskich 
w tym 

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 
w tym 

209 ust. I ustawy Prawo o szkolnictwie ll'.)!tszym i nauce 

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o 
w tym którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prm110 9 s:zkolnictwie wytszym i 

11a11ce 

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w 
Dziale li 

Przychody z t)'lułu komercjalizacji wyników badaii naukowych i prac rozwojowych 

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 

w tym nakfady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki tnvałe 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 
dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjah1 dydaktycznego i badawczego 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 
dofinasowane z dotacji celowych 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane ze środków prtekaumych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 
dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi 

w tym z Unii Europejskiej 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze 
środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a takze otrzymanych nieodpłatnie 

6 

Ciechanów, 14.06.2019r. 
(miejscowość, dnia) 

Jednostka 
Plan na 2019 rok 

miary 

2 3 

01 osoby 1 620 

02 osoby 1 250 

03 osoby 370 

04 osoby o 

05 osoby o 

06 osoby o 

07 osoby o 

08 osoby o 

09 osoby o 

IO tys. zł o 

11 tys. zł 0,0 

12 rys. zł 540,9 

13 tys. zł 3 823,1 

14 tys. zł 2 391,2 

15 tys. zł 1 379,6 

16 tys. zł 0,0 

17 tys. zł 0,0 

18 tys. zł 0,0 

19 tys. zł 1 319,7 

20 tys. zł 1 121,7 

21 tys. zł o.o

prof. na 
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' v• " PL\N INWESTYCJI 
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I NA ROI{ 2019 

NIP Soi r 1o 
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U ,·k3i. Rl:G. 130869208 

PWSZ W Ciccluinowle 

J,dnQl-łkA Oraaniuryjm\; 

L.P. WYSZCZEGÓLNlt;NIE 

I 

ll'IWESTYCJF, OGÓLEM 

w l)•m: 

Inwestycje budowhrne 

I. Docieplenie s1ropu i wykonanie pnmostu technicznego w części 
nieużytkowej ,Budynek e.lów11y 

2. Utwnrdzenie placu mnnewrowego Budynek Mlnwn 

3. Utward1:enie powierzchni -plac przy dużej nuli-Wojska Polskiego 51 

4. Zngospodarowimic 1e1·cnu wokół auli-Wojskn Polskiego 51 

S. 
Rozbudowa , n�dbudowa i orze budowa budynku • Wojska Polskiego 5 I 

Zakupy inwestycyjne 

I. 

I.I 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

li. 

2! 

2.2 
2.3 

Ili. 

3.1 

3.2 

IV. 
4 I 

BUDYNEK !!lówny ul. Nnrutowiczn 9 

Stncjonnrnn stacja mc1�orolo�1cz11ej wrnz z wyko11P!licm ogródko mcreo 

Mobilna stacja mereo wraz z npar.11urąna potrzeby zwiq1.ane z pomiarem 
warunków meteo. 

DoS13\Y:I robota wmr. i (lprogrnmowunicm, pozycjonerem i żródlcm 
spawalniczym 

Zakup sprzętu kom11uterowcgo 

Dostawa Spektrofotometr dwuwią7.kowy z pulpitem slcrowniceym 

Dostawił StPnowisko doś,vfodc1.alnc z zakresu hydrostntyki wraz i 
akcesoriami, Stnnowisk(l podstawowe 

Dostawn Śrubowy kompresor powietri:i 

Z.1kup defektoskopu ullmdżwiykowe110 

Bnll:vnck -Mh1wn Warszuwsk11 52 
Zestawy ewaluacyjne z uklndem FPGA slartowc, Generator nrbitnilny. 
Anoli1..itor widmn 
Zukup sprz�tu komputcto,ve110 

Bt11Jynck -Wolskn Polskicuo 51 
Z.1�up projcklorn mulrimedialncgo na dui.1 nulę 

Zakup spr1�tu spccjnlistyctncgo i wyposuże,;in MCSM 

Budynek -Dom Sludcnta 
Wy1,osażcnic do nrehiwum-rcgnly mem I owe 

spo,.qd:1/a; /4.06.20191", 

I
Kwestor , 'I/Il . , ,, 1' O l:, 

1fe\ov\\h !/1• {) C(lr , I 

,,, ;r 

WARTOŚĆ 
'fYS. :r.1. 

.

3 I li.O 

I 114,8 

288,0 

438.0 

50,0 

60,0 

278,8 

I 996,2 

848,6 

160,0 

46,6 

240.0 

172,0 

50,0 

95,0 

JO.O 

55.0 

106 li

112,0 

64,0 

I 026 6 
15.0 

I 011.6 

15,0 
15,0 

Strona 1 

WTYM 
UWI\CI DO rozYCJI 

!rqdki Pl.J\Nll (1.rórlln 
irmJkj ,, lnsne n,mn�nwani;a l 

l.l'Wlle(rznł' 

J � ) 

2 099,4 I 011,6 

I 114,11 

2fl8,0 środki z zysku 

438,0 srodki z zysku 

50,0 środki z zysku 

60.0 subwencja 2019 

278,8 �rodki z zyslm 

98<1,6 I 011,li 

848,li 

160.0 subwencja 2019 

46.6 subwencja 2019 

240,0 subwencjo 2019 

172.0 subwencja 2019 

50,0 subwencja 2019 

95.0 subwencja 2019 

JO.O subwcncja 2019 

55,0 subwencja 2019 

106 O 

112.0 subwencjo 2019 

64,0 subwencja 2019 

15,0 l Ot I 6 
15.0 subwencja 2019 

I 011,6 środki zewnętrzne· 
pr_ojckt 

15 O 
15.0 s11bwcncj112019 

zatw/erd:1/: 

Rekto)\E 

t I 
OR

prof. naJJM·� L�gner 
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PWSZ w Ciechanowie 
Jed1105tk11 orgr111itncyj1111 

L.P. RUDYNKI - ZADANLA 

OGÓLEM REMONTY 

1. Budynek e:lówny ul. Narutowicza 9
1.1 Remont sali wykładowej nr 25 

1.2 Remont pokrycia dachów 

1.3 Rolety zewnętrzne 

11. BUDYNEK Mławski-Warszawska 52

2.1 Malowanie pomieszczeń 
2.2 Rolety zewnętrzne 

Ili. BUDYNEK- Wojsl<a Polskiego 51 

3.1 Rolety zewnętrzne 

3.2 Zagospodarowanie terenu na zewnątrz 

IV. DOM STUDENTA Narutowicza 4a
4.1 Remont ogrodzenia Domu Studenta
4.2 Remont pornieszczeń archiwum 
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