DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2013 r.
Poz. 345
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni
albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
742 i 1544) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru
rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz. U. poz. 515) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. W sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r. zmniejszenia funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów z tytułu stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendiów ministra za wybitne
osiągnięcia sportowe, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2012 r., ujmuje się w dziale II w wierszu
nr 14 „stypendia ministra za wybitne osiągnięcia”.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
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(poz …
)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. (poz. 345)

WZÓR
ZÓ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

AWO DANIE Z WY ON NIA PLANU ZECZO O FINANS WEG

Sprawozdanie za rok ………
Nazwa uczelni albo związku uczelni:
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE
1
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)

01

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)

02

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)

03

z tego

dotacje z budżetu państwa

04

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków

05

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

06

w tym na studiach niestacjonarnych

07

pozostałe

z tego

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe

09

Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)

10

dotacje na finansowanie działalności statutowej

11

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki

12

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

13

w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi

14

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

15

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
ministra właściwego do spraw nauki

16

pozostałe

17

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe

1)

08

18

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

19

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

20

Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

Plan po zmianach
na ……… rok

Wykonanie
za ………… rok

2

3
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Pozostałe przychody (22+23)

Poz. 345
21

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

22

Pozostałe przychody operacyjne

23

B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)

24

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)

25

Amortyzacja

26

Zużycie materiałów i energii

27

Usługi obce

28

Podatki i opłaty

29

Wynagrodzenia

30

w tym wynikające ze stosunku pracy

31

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

32

Pozostałe koszty rodzajowe

33

w tym aparatura naukowo-badawcza

34

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)

35

Zmiana stanu produktów ( +, – )

36

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)

37

działalności dydaktycznej
z tego

w tym odpis na własny fundusz stypendialny

38
39

działalności badawczej

40

działalności gospodarczej wyodrębnionej

41

Pozostałe koszty (43+44)

42

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

43

Pozostałe koszty operacyjne

44

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0124)

45

D. Przychody finansowe

46

E. Koszty finansowe

47

F. Zysk (strata) z działalności (45+4647)

48

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (5051)

49

Zyski nadzwyczajne

50

Straty nadzwyczajne

51

H. Zysk (strata) brutto (48+49)

52

I. Podatek dochodowy

53

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

54

K. Zysk (strata) netto (525354)

55
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Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po
przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan po zmianach
na ….……. rok

Wykonanie
za ……… rok

1

2

3

Stan funduszu na początek roku
w tym z dotacji z budżetu państwa
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)
dotacja z budżetu państwa
w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów
z tego

01
02
03
04
05

opłaty za korzystanie z domów studenckich

06

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich

07

inne przychody

08

zmniejszenia ogółem
dla studentów (11+12+13+14+15)

z tego

09
10

stypendia socjalne

11

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

12

stypendia rektora dla najlepszych studentów

13

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

14

zapomogi

15

dla doktorantów (17+18+19+20+21)

16

stypendia socjalne

17

zapomogi

18

stypendia dla najlepszych doktorantów

19

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

20

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

21

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

22

w tym
z tego

w tym

wynagrodzenia

23

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

24

remonty i modernizacja

25

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+0309)
w tym z dotacji z budżetu państwa

26
27
28
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Fundusz zasadniczy

Dział III. Pozostałe fundusze – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

Zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Własny fundusz
stypendialny

Plan po zmianach
na ….……. rok

Wykonanie
za ……… rok

1

2

3

stan funduszu na początek roku

01

zwiększenia ogółem

02

w tym

odpisy z zysku netto

03

równowartość zakończonych i oddanych
do użytkowania inwestycji budowlanych

04

aktualizacja wyceny środków trwałych

05

zmniejszenia ogółem
w tym

Fundusz
wdrożeniowy

WYSZCZEGÓLNIENIE

06

pokrycie straty netto

07

aktualizacja wyceny środków trwałych

08

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+0206)

09

stan funduszu na początek roku

10

zwiększenia ogółem

11

zmniejszenia ogółem

12

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+1112)

13

stan funduszu na początek roku

14

zwiększenia ogółem

15

w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

16

zmniejszenia ogółem

17

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+1517)

18

stan funduszu na początek roku

19

zwiększenia ogółem

20

zmniejszenia ogółem

21

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+2021)

22

…………………..

Inne fundusze utworzone na podstawie odrębnych przepisów
stan funduszu na początek roku

23

zwiększenia ogółem

24

zmniejszenia ogółem

25

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+2425)

26
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Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk
Wyszczególnienie

1

Zatrudnienie

2

Wynagrodzenia
wynikające ze
stosunku pracy
(4+6)

z tego
osobowe

w tym nagrody
rektora

dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

4

5

6

3

Plan po zmianach na ….……. rok
Razem
z tego
Nauczyciele akademiccy
profesorów
z tego*
w grupach
stanowisk

docentów,
adiunktów,
starszych
wykładowców
asystentów,
wykładowców,
lektorów,
instruktorów

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi
w tym w ramach
działalności dydaktycznej
Wykonanie za ………… rok
Razem
z tego
Nauczyciele akademiccy
profesorów
z tego*
w grupach
stanowisk

docentów,
adiunktów,
starszych
wykładowców
asystentów,
wykładowców,
lektorów,
instruktorów

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi
w tym w ramach
działalności dydaktycznej
* Wypełniają tylko uczelnie publiczne i uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe finansowane z budżetu
państwa na podstawie odrębnych przepisów.
Należy podać:
– przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty,
– wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
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Dział IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia żołnierzy i funkcjonariuszy w grupach stanowisk
Wyszczególnienie

Zatrudnienie

1

2

Uposażenia
wynikające ze
stosunku
służbowego
(4+6)

z tego
uposażenia

w tym
nagrody rektora

nagrody
roczne/dodatkowe
uposażenia roczne

4

5

6

3

Plan po zmianach na ….……. rok
Razem
z tego
Nauczyciele akademiccy
profesorów
z tego**
w grupach
stanowisk

docentów,
adiunktów,
starszych
wykładowców
asystentów,
wykładowców,
lektorów,
instruktorów

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi
w tym w ramach
działalności dydaktycznej
Wykonanie za ………… rok
Razem
z tego
Nauczyciele akademiccy
profesorów
z tego**
w grupach
stanowisk

docentów,
adiunktów,
starszych
wykładowców
asystentów,
wykładowców,
lektorów,
instruktorów

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi
w tym w ramach
działalności dydaktycznej
** Wypełniają tylko uczelnie publiczne.
Należy podać:
– przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty,
– wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
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Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające
WYSZCZEGÓLNIENIE

Jednostka miary

Plan po zmianach
na ….……. rok

Wykonanie
za ………… rok

1

2

3

4

Liczba studentów ogółem (02+04)

01

osoba

02

osoba

03

osoba

04

osoba

05

osoba

06

osoba

07

osoba

Liczba miejsc w domach studenckich

08

miejsce

Liczba uczestników studiów doktoranckich
ogółem

09

osoba

10

osoba

Liczba uczestników studiów doktoranckich
pobierających stypendium doktoranckie

11

osoba

Kwota stypendiów doktoranckich

12

tys. zł

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

13

tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

14

tys. zł

15

tys. zł

studiów stacjonarnych
w tym nowo przyjętych
z tego
studiów niestacjonarnych
w tym nowo przyjętych
Liczba studentów otrzymujących stypendia
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów

w tym uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich

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

Data złożenia sprawozdania …………

