
 

2

01 18 890,3

02 18 703,3

03 18 703,3

04 14 489,3
kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty 
(dotacja stacjonarna)

05
14 406,7

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 82,6
świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych 
w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której 
prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli 
akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze 
względu na treść kształcenia

07

prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez 
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i połoŜne 
oraz przez diagnostów labolatoryjnych

08

09 60,0

10 3 939,0

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 3 279,5

12 215,0

13 0,0

14

w tym na badania własne 15

16

17

18

19

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 20

21

22

23

24

25

26 187,0

27

28 187,0

sprzedaŜ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

pozostałe 

Pozostałe przychody  (27+28)

Kwota

w tym    
na zadania
związane z 

z tego

 dotacje z budŜetu państwa 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

środki z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

pozostałe 

WYSZCZEGÓLNIENIE

  Przychody  podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)

A.  Przychody działalności operacyjnej (02+26)

1

Pozostałe przychody operacyjne 

z tego

Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów celowych

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

środki na realizację projektów badawczych

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów

środki na realizację projektów rozwojowych

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008

Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)

Przychody ogółem  działalności dydaktycznej (04+09+10+12)

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra

        (pieczątka szkoły wyŜszej)

…………………………………………..

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



2

29 19 044,3

30 19 042,3

31 1 119,9

32 1 543,0

w tym 33 1 090,0

34 1 220,6

35 15,0

36 11 645,9

w tym 37 10 275,9

 38 9 544,0

39 2 738,3

w tym 40 2 043,0

41 759,6

42

43 49,9

44 19 042,3

45

46 19 042,3

47 19 007,7

w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48

49

50

51 2,0

52

53 2,0

54 -154,0

55 202,0

56 48,0

57 0,0

58 0,0

59

60

61 0,0

62

63

64 0,0

w tym osobowe

Wynagrodzenia

energia 

ZuŜycie materiałów i energii

Amortyzacja

Usługi obce

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

Pozostałe koszty rodzajowe

wynikające ze stosunku pracy

K. Zysk (strata) netto (61-62-63)

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-29)

D. Przychody finansowe

I.  Podatek dochodowy

F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)

E. Koszty finansowe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (57-58)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Zmiana stanu produktów ( +, – )

aparatura naukowo-badawcza

podróŜe słuŜbowe
w tym

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

Pozostałe koszty operacyjne

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

z tego

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (44+45)

działalności dydaktycznej

działalności badawczej

działalności gospodarczej wyodrębnionej

Pozostałe koszty (52+53)

Kwota

B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)

1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

Podatki i opłaty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (46)


