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1. Organizacja i zarządzanie      
 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada 
6 wydziałów:     
 
Wydział Humanistyczny       
� Instytut Historii  
� Instytut Politologii  
� Instytut Filozofii i Socjologii  
 
Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w zakresie historii oraz stopnia doktora w 3 dyscyplinach 
w zakresie: historii, filozofii i nauk o polityce. Prowadzi 6 kierunków studiów oraz 
studia podyplomowe i doktoranckie. 
           
Wydział Filologiczny (wyodrębniony z Wydziału Humanistycznego z dniem  
1 października 2010 r.) 
� Instytut Filologii Polskiej 
� Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  
� Instytut Neofilologii 
 
Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz 
stopnia doktora w 2 dyscyplinach w zakresie:. językoznawstwa  
i literaturoznawstwa. Prowadzi 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe  
i doktoranckie. 
 
Wydział Pedagogiczny     
� Instytut Nauk o Wychowaniu  
� Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 
� Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej 
� Katedra Historii Oświata i Wychowania  
� Katedra Pedagogiki Specjalnej  
� Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych 
� Katedra Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem 
� Pracownia Psychologii 
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Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki. Prowadzi  4 kierunki studiów oraz studia 
podyplomowe.        

                                                                               
Wydział Geograficzno – Biologiczny    
� Instytut Biologii  
� Instytut Geografii  
Wydział Geograficzno-Biologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii 
oraz stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii  i doktora nauk  
o Ziemi w zakresie geografii. Prowadzi 5 kierunków studiów, studia podyplomowe  
i doktoranckie. 
 
Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny     

• Instytut Fizyki  

• Instytut Matematyki  

• Instytut Techniki  

• Katedra Informatyki i Metod Komputerowych  
Wydział Matematyczno – Fizyczno - Techniczny posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora nauk matematycznych
i doktora nauk fizycznych. Prowadzi  4 kierunki studiów  oraz studia podyplomowe.      
 
Wydział Sztuki 

• Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby 

• Katedra Grafiki i Projektowania Wizualnego 

• Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej 
Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk 
plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.  Prowadzi 2 kierunki 
studiów oraz studia podyplomowe. 
 
Jednostki międzywydziałowe  
� Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  
� Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  wraz z Krytą Pływalnią 

 
Jednostki ogólnouczelniane 
� Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego  
� Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego 
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
� Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń 
� Studium Kształcenia Nauczycieli 
� Biblioteka Główna 
  

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne  
� Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej   

w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu 
� Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej   

w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny  w Tarnowie  
� Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej   

w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Limanowej 
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� Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej   
w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Suchej Beskidzkiej 

 
 

2. Działalność dydaktyczna   

W roku sprawozdawczym Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie prowadził studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 
na 24 kierunkach, a także studia doktoranckie i podyplomowe. 56 szkół  
i  placówek oświatowych Małopolski miało status szkół ćwiczeń Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
w Krakowie. Na praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych kierowani byli do 268 szkół i placówek oświatowych w Krakowie 
oraz do 891 jednostek oświatowych poza terenem miasta 
 
 
 
Kierunki studiów  
 

1. administracja 
2. bezpieczeństwo narodowe 
3. biologia  
4. chemia 
5. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
6. edukacja techniczno-informatyczna      
7. filologia polska  
8. filologia   
9. filozofia  
10. fizyka  
11. geografia 
12. grafika  
13. historia  
14. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
15. informatyka 
16. matematyka  
17. ochrona środowiska 
18. pedagogika 
19. pedagogika specjalna   
20. politologia  
21. praca socjalna 
22. socjologia 
23. stosunki międzynarodowe 
24. turystyka i rekreacja 
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Liczba studentów i słuchaczy  

Ogółem:                               20 223     osoby    

w tym:        

• studia  stacjonarne  9 869    
• studia  niestacjonarnych  7 283     

• studia doktoranckie     220                                                                      

• studia podyplomowe       2 851           
    
Absolwenci  

ogółem : 4911 
 
 
 
Wyniki rekrutacji na studia I i II stopnia  

ogółem przyjęto       12 533      osoby 
w tym:    

na studia stacjonarne   4933                    
na studia niestacjonarne   2667   

   
 
Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich i doktoranckich   
 Uczelnia dysponowała następującą ilością miejsc 
w Domach Studenckich: 
- w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH – 400 miejsc,  
- w Domu Studenckim UP “Atol” –  184 miejsca,  
- w Domu Studenckim UP „Zaułek” –  216 miejsc,  
- w Domu  Studenckim UP „Za Kolumnami” – 444 miejsca, 
- w Domu Studenckim UP „Krakowiak” –  304 miejsca. 
    
      Kwota dotacji na pomoc materialną studentów w roku 2010 wyniosła 
16.445.000zł.  

      Rodzaje i wysokość świadczeń stypendialnych wypłacanych w okresie 
sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela: 

 

Stypendia w 2010 roku Rodzaj studiów 

o charakterze socjalnym za wyniki w nauce lub 
sporcie 

studenci stacjonarni: 
 liczba osób pobierających 

minimalna wysokość 
maksymalna wysokość 

 
1533 osoby 
80  zł 
300 zł 

 
1562 osoby 
125 zł 
400 zł 

studenci niestacjonarni: 
liczba osób pobierających 
minimalna wysokość 
maksymalna wysokość 

 
689 osób 
80 zł 
300 zł 

 
1243 osoby 
125 zł 
400 zł 
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W roku 2010 na świadczenia stypendialne o charakterze socjalnym z Funduszu 
Pomocy Materialnej Studentów dla studentów i doktorantów wydano kwotę 
8.088.900 zł, a na stypendia naukowe i sportowe 6.885.500 zł. Opłaty za miejsca 
w domach studenckich Uczelni wynosiły od 290 zł do 420 zł 
 
 

W Uczelni działa Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów, a także 31 
kół naukowych oraz  następujące organizacje studenckie: 
� Akademicki Związek Sportowy 
� Niezależne Zrzeszenie Studentów  
� Zrzeszenie Studentów Polskich  

Wyżej wymienione organizacje prowadzą wśród młodzieży akademickiej 
działalność zgodną ze swoimi statutami.  
 W Uczelni działa również klub studencki „Bakałarz”, teatr studencki 
„Entr’Acte” oraz Chór Mieszany „Educatus. 
 
 
 

3. Działalność naukowo – badawcza 
 
 Prowadzone w Uczelni badania naukowe finansowane były przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki w postaci dotacji na 
badania własne, indywidualne projekty badawcze oraz działalność statutową. 

Dotacja na finansowanie badań w ramach działalności statutowej 
przyznana w roku 2010 wynosiła  1.172,057 zł.  W roku 2011 wydziałom 
przyznano 1.148,149 zł. 
 W ramach dotacji na Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB) 
Katedra Astronomii otrzymała na utrzymanie Obserwatorium Astronomicznego 
117.000 zł w roku 2010 i 135.000 zł w roku 2011. 
 Ponadto w roku 2011 Uczelnia otrzymała dotację celową na prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  
w wysokości 380.440 zł. W ramach tej dotacji realizowane są 92 tematy 
badawcze.  
 W zakresie podstawowej działalności statutowej w latach 2010 i 2011 
łącznie realizowanych było 500 tematów badawczych. 

Na prowadzenie badań własnych w roku 2010 Uczelni przyznano  
540.000 zł. Kwotę tę wykorzystano na realizację ponad 320 tematów badawczych. 
 Decyzją Senackiej Komisji ds. Nauki przyznano 13 stypendiów doktorskich  
i 34 stypendia habilitacyjne. Prawo do urlopu naukowego z tytułu przygotowywania 
rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, bądź w celu prowadzenia pracy naukowej 
lub artystycznej otrzymało 31 pracowników. 
 W roku sprawozdawczym otrzymano środki finansowe na 15 nowych 
indywidualnych projektów badawczych (grantów). Finansowanie 3 z w/w grantów 
w wysokości 335.600 zł przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
kolejnych 12, finansowanych jest przez Narodowe Centrum Nauki w kwocie 
1.252.929 zł. Łącznie z grantami z lat ubiegłych w Uczelni realizowano 33 projekty 
badawcze. 

W roku 2010 Uczelnia otrzymała również środki z Funduszu Nauki  
i Technologii Polskiej na inwestycję aparaturową w wysokości 250.200 zł. Ponadto 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało pracownikom Uczelni jedno 
stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców w wysokości 137.880 zł 
oraz jedną dotację na udział w programie pt. „Wsparcie międzynarodowej 
mobilności naukowców” w wysokości 520.000 zł, a także kwotę 68.000 zł na 
finansowanie kosztów projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego 
realizowanego w ramach programu DAAD. Pracownicy naukowo-dydaktyczni brali 
również udział w projektach międzynarodowych pod auspicjami Polsko-Czeskiego 
Programu Wykonawczego, Polsko-Słowackiego Programu Wykonawczego, 
Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Polonium, oraz Lifelong Learning 
Programme – KA1. 

W okresie sprawozdawczym w Uczelni zorganizowano 36 konferencji 
naukowych, z czego 10 o charakterze międzynarodowym. 
 
 Kontynuowana jest współpraca naukowo-badawcza z  ponad 30 ośrodkami 
zagranicznymi w oparciu o umowy międzyuczelniane w całej Europie, w tym m.in. 
z Uniwersytetem im. Janka Kupały w Grodnie, Uniwersytetem im. Karola  
w Pradze, Uniwersytetem Paryż 13, Uniwersytetem Castilla - La Mancha, 
Uniwersytetem Beit Berl (Izrael), Wileńskim Uniwersytetem Pedagogicznym, 
Państwowym Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem 
Konstantina Filozofa w Nitrze, Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. 
M.P.Dragomanowa w Kijowie, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franko 
we Lwowie, Państwowym Uniwersytetem w Kamieńcu Podolskim. 

Dodatkowo z Uniwersytetem Paryż 13 podpisano porozumienie  
o podwójnym dyplomie. 
 W ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) – 
Erasmus prowadzono wymianę studentów, pracowników naukowych oraz 
pracowników administracyjnych z uczelniami partnerskimi z Austrii, Belgii, Cypru, 
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, 
Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.  
Ponadto 522 pracowników Uczelni przebywało w zagranicznych ośrodkach 
naukowych w celu przeprowadzenia badań, konsultacji lub wykładów; 
uczestnictwa w konferencjach oraz wystawach i plenerach artystycznych. Uczelnia 
gościła 323 osoby z zagranicy.  
Na podstawie umów międzyuczelnianych a także umów dwustronnych 
podpisanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) – Erasmus, 
na semestralnych bądź rocznych studiach oraz na wyjazdach krótkoterminowych 
takich jak praktyki kierunkowe, staże lub plenery, w ośrodkach zagranicznych 
przebywało 243 naszych studentów, a w naszej Uczelni - 110 studentów 
zagranicznych. 
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4. Wybrane informacje z działalności systemu biblioteczno-
informacyjnego oraz działalności Wydawnictwa Naukowego  
 
System biblioteczno-informacyjny 
 

System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzą: Biblioteka Główna, 
3 biblioteki wydziałowe i 7 bibliotek instytutowych. 

Zbiory systemu biblioteczno-informacyjnego wynoszą 674.444 jednostki 
inwentarzowe. W roku akademickim 2010/2011 we wszystkich bibliotekach 
systemu biblioteczno-informacyjnego przybyło 15.2777 j. inw., Biblioteka Główna 
otrzymała w darze księgozbiór prof. J. Perzanowskiego, kolekcję czasopism  
z Katedry Astronomii (354 wol.) oraz podręczniki szkolne  
z zasobu dubletów Biblioteki Jagiellońskiej (158. wol.). Z systemu biblioteczno-
informacyjnego wycofano z inwentarzy 19.711 j. inw.   

W roku sprawozdawczym udostępniono  zbiory systemu biblioteczno-
informacyjnego 44.037 czytelnikom. Ogółem wypożyczono 630.081 wol.  
To liczba mniejsza w stosunku do ubiegłego roku akademickiego (650.506 wol.). 
Spadła również liczba wypożyczeń w Bibliotece Głównej o 65.592 wol. Spadek 
liczby woluminów udostępnianych w Czytelni Czasopism nastąpił w związku  
z oprawą dużej liczby pojedynczych zeszytów w roczniki, co spowodowało 
zmniejszenie liczby woluminów.  

W czytelni Głównej obserwuje się coroczny spadek udostępnianych 
książek. Jest to związane z korzystaniem coraz częściej  
z informacji elektronicznej. Wskazuje na to znaczny wzrost liczby użytkowników 
Mediateki. Biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego oferowały dostęp do 
14.610 tytułów czasopism elektronicznych. Intensywnie rozwija się Pedagogiczna 
Biblioteka Cyfrowa. Wprowadzono do niej 779 nowych obiektów. Aktualnie liczba 
publikacji w wynosi 2063.  

Wypożyczalnia międzybiblioteczna zrealizowała 150 zamówień  
z bibliotek krajowych i zagranicznych. Biblioteka Główna utrzymywała kontakty  
z 117 bibliotekami, w tym 11 zagranicznymi.  

W całym systemie dokonano zakupu książek i wydawnictw specjalnych na 
kwotę 338.104 zł. Dokonano prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych 
za kwotę 81 286 zł. 

Prowadzono elektroniczne opracowanie wydawnictw zwartych i ciągłych 
oraz kontynuowano elektroniczne katalogowanie retrospektywne. Elektroniczny 
katalog (wg stanu w dniu 30.06.2011 r.) zawierał 118.632 rekordy bibliograficzne 
(II miejsce w Krakowie po BJ i CM UJ – 792.132, przed AGH – 103.948 i UE) oraz 
226.967 rekordów egzemplarza (II miejsce w Krakowie po BJ i CM UJ).  

  Wprowadzono szereg udogodnień dla czytelników. W elektronicznym 
katalogu Biblioteki Głównej uruchomiono usługę powiadamiania poprzez e-mail  
o zbliżającym się terminie prolongaty lub przetrzymaniu książki. Umożliwiono 
również jednoczesne przeszukiwanie bazy EDUKATOR na kilku komputerach  
w Oddziale Informacji Naukowej. Zakupiono nową wersję programu firmy 
„Expertus” z możliwością  dołączania cytowań do rekordów w Bibliografii publikacji 
pracowników UP. 

Z Centrum Informacji Bibliotecznej i skorzystało 1.290 osób. Informacji 
udzielano również za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora Gadu-Gadu 
oraz za pośrednictwem uruchomionego w listopadzie 2010 r.  blogu o nazwie 
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Bibliodziennik, poświęconego sprawom  książki i biblioteki, który rozpoczął  
w Bibliotece Głównej erę bibliotekarzy 2.0. 

Bibliotek Główna prowadziła również intensywną działalność promocyjną.  
W ramach „Międzynarodowego Tygodnia Open Access” zorganizowała wykład na 
temat Open Access: nowy model komunikacji naukowej. W ramach 
„Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” zorganizowała m.in. spotkanie z pisarzem 
Mariuszem Wollnym oraz serię wykładów. W spotkaniach i prezentacjach wzięło 
udział  342 osoby. Zorganizowano też konferencję naukową na temat: „Biblioteka 
w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”, której towarzyszyła 
wystawa „Places & Spacer” sprowadzona z USA. 27.05.2011 r. odbyła się 
„Japońska noc bibliotece”, w której udział wzięło ok. 400 osób. Ponadto  
w Wikipedii umieszczono hasło: Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego oraz 
założono profil Biblioteki Głównej na Facebooku.  

Biblioteka Główna otrzymała nagrodę Integralia 2010 za działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych. W roku 2011 nagrodę Integralia 2011 otrzymał Oddział 
Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów.   

 
 

 
Wydawnictwo Naukowe 

W roku sprawozdawczym ukazało się 60 tytułów o łącznej objętości 1318 
ark. wyd., w łącznym nakładzie 12 330 egzemplarzy, w tym:  
25 monografii, 1 podręcznik, 12 zeszytów Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis, 6 wznowień; pozostałe zaś to w większości zbiory materiałów 
pokonferencyjnych lub publikacje wspomagające pracę dydaktyczną. 

Z okazji 65-lecia Uczelni zespół wydawnictwa opracował specjalną szatę 
typograficzną i wydał ze szczególnym pietyzmem cztery publikacje 
jubileuszowe. 

Poza tradycyjnymi formami upowszechniania liczne tytuły 
przygotowywane były i udostępniane w wersji elektronicznej, przede wszystkim 
w czytelni on-line i buk.pl. oraz Bibliotece Głównej UP. 

Dwie publikacje otrzymały  nagrody: Nagrodę im. Jerzego Skowronka 
oraz Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, jedna została 
wyróżniona w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i Targów 
Książki na najlepszy podręcznik akademicki. 

Materiały promocyjne i reklamowe, aktualizowana dysponenda WN oraz 
ogólnopolska dysponenda wydawnictw szkół wyższych, katalog wydawniczy, 
zapowiedzi w prasie fachowej, oferta w witrynie internetowej, stałe kontakty  
z hurtowniami, a także tradycyjne formy sprzedaży przyniosły kwotę 170 tys. zł. 
Ponadto na cele  promujące dorobek  naukowy pracowników  Uczelni 
przeznaczono ponad 6 tys. egzemplarzy o łącznej wartości magazynowej 
prawie 62 tys. zł. 

Wydawnictwo prezentowało  publikacje na XIV Targach Książki  
w Krakowie, Targach Książki Akademickiej i Naukowej Academia  
w Warszawie oraz Dniach Książki Naukowej w Poznaniu. Wydawnictwo 
eksponowało swój dorobek na wystawie polskiej książki akademickiej 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych i Ambasadę 
RP w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. 
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Wydawnictwo było również współorganizatorem kilku spotkań autorskich  
i promocyjnych oraz wystaw tematycznych towarzyszących konferencjom 
naukowym (połączonych ze sprzedażą publikacji). 
 
 

5. Inwestycje i remonty   
 
Nakłady poniesione w ubiegłym roku akademickim na realizację inwestycji  
i remontów w budynkach Uniwersytetu Pedagogicznego:  

         Wartość w tys.zł  
  

I. Inwestycje – Rozbudowa budynku głównego przy ul. Podchorążych 2  
     20402,0     

  
             

II.  Remonty i modernizacja budynków dydaktycznych  
ul. Podchorążych 2             567,0                                                                                   
ul. Ingardena 4                                                                                         105,0      
ul. Podbrzezie 3                                                                                          85,0 
ul. Karmelicka 41                                                               23,0     
ul. Mazowiecka 43                                                                                      15,5          
ul. Studencka  5                                14,6 
Obserwatorium Astronomiczne w Koninkach            10,0                          
Os. Stalowe 17                            3195,5 
ul. Oleandry 6                                67,0 
 
 

       RAZEM:                 4082,6               
 
 
 

III. Fundusz Materialnej Pomocy Studentów  
 

 

• D.S.  “Zaułek”, ul. Piekarska /7                       300,0  

• D.S.  “Atol”, ul. Grochowa 17                            83,0 

• D.S. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a                  13,0 

• D.S. „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9               13,0  
          
       RAZEM:        409,0 
 

 
 
6. Działalność finansowa Uczelni w 2010 roku  

 
Rok 2010 Uczelnia zakończyła wynikiem netto 3.029.928,63 zł. Wynik ten 

jest o 3.025.328,63 zł wyższy od planowanego.  
Do podstawowych źródeł przychodów Uczelni należały dotacje  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opłaty za zajęcia dydaktyczne oraz 
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pozostałe przychody z działalności dydaktycznej (czynsze, konferencje, sprzedaż 
wydawnictw, opłaty itp.). 
Wpływy :  
 - z tytułu dotacji jaką otrzymała Uczelnia w 2010 roku to : 72.551.700,00 zł  
Dotacja była wyższa w stosunku do roku 2009 o 59.700,00 zł  (w 2009 roku 
wynosiła 72.492.000,00) 
-  z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne -  27.019.000,00 zł 
   w tym :  
  opłaty za studia  -          22.396.800,00 
  egzaminy wstępne i druki -         2.077.700,00 
     opłaty za zajęcia dodatkowe –      461.300,00 
  ośrodki zamiejscowe -          2.083.200,00 
 

Przychody z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne były wyższe w stosunku do 
roku 2009 o 139.300,00 (w roku 2009 wynosiły 26.879.700,00) 
 

W Uczelni za rok 2010 wynagrodzenia w poszczególnych grupach 
zawodowych kształtowały się na następującym poziomie :  
 

Analiza wynagrodzeń osobowych  
rok 2010      

       

Grupa pracownicza koszty wynagrodzeń liczba etatów     kwota % 

      roczne miesięczne ustawowa   

              

profesorowie 19 305 896,00 193,5 99772,07 8314,34 7341,71 1,13 

              

adiunkci 29 531 935,00 479,7 61563,34 5130,28 4894,47 1,05 

              

asystenci 3 892 669,00 119,9 32465,96 2705,50 2447,24 1,11 

              

nienauczyciele 18 122 079,00 497,55 36422,63 3035,22 2447,24 1,24 

              

Łącznie 70 852 579,00 1290,65 54 896,82 4796,33 4282,66 1,12 

 
 
Koszty wynagrodzeń z funduszu bezosobowego wyniosły 7.175.522 zł co stanowi 
6,78% z czego : 
 
 - honoraria     3.845.976 zł 
 - umowy zlecenia     1.009.191 zł 
 - projekty unijne honoraria         306.354 zł 
 - projekty unijne umowa zlecenia  2.014.001 zł 
 
W stosunku do roku 2009 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego wzrosły  
o 687.967 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 23.584.861 zł – w tym odpis na 
ZFŚS. 
Łączne koszty Uczelni ze wszystkich źródeł wyniosły 110.685.200 zł. 
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym to kwota  
17.100 zł 
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Łączny deficyt jednostek dydaktycznych za rok 2010 wynosił 2.949.361 zł i był 
mniejszy w stosunku do roku 2009 o 1.583.578 zł. Deficyt ten został pokryty  
z Funduszu Rezerwowego Rektora i jednostek z saldem dodatnim. 
 
Saldo Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosło 2 909 710 zł 
(saldo pożyczek mieszkaniowych – 2 697 678 zł, w dyspozycji – 212 032 zł na 
dzień 01.01.2011r ).  
Z funduszu socjalnego zostały pokryte : 

- dopłata do wczasów – 3 128 450 zł, 
- turystyka                   -      12 000 zł, 
- imprezy dla dzieci    -           0,00 zł, 
- zapomogi                  -     116 790 zł, 
- pomoc świąteczna    -     957 950 zł 

Na działalność socjalną w 2010 roku wykorzystano 100% odpisu na ten rok oraz 
odsetki od lokat. 
 
Saldo Funduszu Pomocy Materialnej Studentów na koniec roku 2010 wzrosło 
do kwoty 7.943.400 zł – saldo na początku okresu sprawozdawczego wynosiło 
6.850.300 zł - wzrosło o 1.093.100 zł.  
Podstawowe przychody funduszu to : 
 - dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  16.445.000 zł           
 - stypendia Ministra                 26.000 zł 

- opłaty za korzystanie z Domów Studenckich  
              przez studentów                                                            2.264.200 zł 
 - opłaty z tytułu najmu wraz z odsetkami                           2.708.200 zł 
                        
Łączne przychody funduszu zrealizowane w 2010 roku to 21.443.400 zł 
Podstawowe koszty funduszu to : 
 - wypłacone stypendia dla studentów i doktorantów  14.974.400 zł 
 - remonty             220.600 zł 
 - Koszty prowadzenia DS.         5.155.300 zł 
   z tego 
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe    2.045.400 zł                
odpis na ZFŚS            89.500 zł 
media, wynajem, czynsze      3.020.400 zł 
 
Łączne koszty funduszu zrealizowane w 2010 roku to 20.350.300 zł 
 
 
Środki unijne 

 
Obecnie Uczelnia realizuje osiem projektów, których szczegółowe 

zestawienie prezentuje poniższa tabela.  
 





L.p. TYTUŁ PROJEKTU 
NAZWA PROGRAMU 

OPERACYJNEGO 
NR UMOWY I WNIOSKU O 

DOFINANSOWANIE 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU WARTOŚĆ PROJEKTU 

1 
"Rozwój potencjału 

dydaktycznego Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie"                                        

PO KL 
nr umow: UDA-POKL.04.01.01-00-

087/08-00, nr wniosku: 
POKL.04.01.01-00-087/08-00 

2009-01-01 do 2012-02-29                              6 241 185,99 zł  

2 

"Zamawianie kształcenia na 
kierunkach technicznych, 

matematycznych i 
przyrodniczych - pilotaż"  

PO KL nr umowy: 10/DSW/4.1.2/2008 2008-08-21 do 2012-03-15                                1 385 180,00 zł  

3 
"Rozbudowa Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w 

Krakowie" 
PO IiŚ 

nr umowy:UDA-POIS.13.01-023/09-
00, nr wniosku: WND-POIS.13.1-

023/09 

 okres kwalifikowania wydatków  
2008-07-01 do 2012-03-31  

 35 940 000 zł (całkowita wartość 
projektu), kwota wydatków 

kwalifikowalnych przyznana w umowie: 
33 782 495,61 zł  

4 

"Ku przyszłości - zwiększenie 
liczby absolwentów informatyki 

Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie" 

PO KL 
nr umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-

008/10-00, wniosek nr 
POKL.04.01.02-00-008/10 

2010-06-01 do 2015-09-30                              5 901 750,00 zł  

5 
"Krok w przedsiębiorczość"                                   
Uniwersytet Pedagogiczny - 

Partner Projektu 
PO KL 

nr umowy: UDA-POKL.03.03.04-00-
062/10-00 

2010-08-01 do 2013-01-31                              2 806 570,00 zł  

6 

"Stworzenie zaplecza 
technicznego i rozbudowa 

infrastruktury informatycznej dla 
systemu do obsługi procesu 
dydaktycznego UP im. KEN w 

Krakowie" 

MRPO 
nr umowy: MRPO.01.02.00-12-

031/10-00-XVI/490/FE/10 

 2009-07-01 do 2012-12-31 (okres 
realizacji to okres kwalifikowalności 

wydatków. Projekt uzyskał 
dofinansowanie w lipcu 2010 r.) 

6 666 222,42 zł (całkowita wartość 
projektu)  

4 424 147,00 zł (kwota 
dofinansowania) 

7 

"Poszerzenie oferty edukacyjnej  
Uniwersytetu Pedagogicznego 

szansą na doskonalenie 
umiejętności zawodowych na 
dynamicznym rynku pracy" 

POKL 
nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-

136/10-00 
2011-01-01 do 2012-12-30                                 890 325,00 zł  

8 
"Ochrona środowiska - studia z 

pasją i przyszłością" 
POKL 

 umowa w trakcie przygotowania; 
wniosek nr POKL.04.01.02-00-040/11 

1.08.2011 do 30.04.2015                             1 999 078,20 zł  



7. Stan zatrudnienia 
 
 
(bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych) 
 
 

Grupa  
pracowników 

30.09.2010 r. 30.09.2011 r. 

 l. etatów l. osób l. etatów l. osób 

 
Nauczyciele akademiccy 
oraz  
bibliotekarze dyplomowani 

784,70 
 

(w tym na 
częściach et.- 

9 os) 
 

788 
 
(w tym w II 
zatrud.- 14 
os) 

792,00 
 

(w tym na 
częściach et.- 

2 os) 
 

793 
 

(w tym w II 
zatrud.- 13 os) 

 
pracownicy naukowo -  
techniczni, inżynieryjno -  
techniczni oraz pracownicy  
informatyki 

54,75 
 

(w tym na 
częściach et.- 

13 os) 

60 
 

(w tym w II 
zatrud.-1 os) 

56,00 
 

(w tym na 
częściach et.- 

11os.) 
 

61 
 

(w tym w II 
zatrud.- 1 os) 

pracownicy służby 
bibliotecznej oraz 
dokumentacji i informacji  
naukowej 

65,25 
 

(w tym na 
częściach et.- 

2os) 
 

66 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

68,25 
 

(w tym na 
częściach et.- 

2os) 
 

69 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

 
pracownicy redakcyjni 
 

9,50 
 

(w tym na 
częściach et.- 

1os) 
 

10 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

9,00 
 

(w tym na 
częściach et.- 

0 os) 
 

9 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

 
pracownicy administracji 
 

166,20 
 

(w tym na 
częściach et.- 

15os) 
 

176 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

181,20 
 

(w tym na 
częściach et.- 

15os.; na 
umowę na 

zastępstwo-
4,00et.) 

 

186 
 

(w tym w II 
zatrud.- 0 os) 

 
pracownicy obsługi oraz  
zatrudnieni  
na stanowiskach  
robotniczych 

180,75 
 

(w tym na 
częściach et.- 

30os) 
 

193 
 

(w tym w II 
zatrud.- 4 os) 

177,75 
 

(w tym na 
częściach et.- 

27os) 
 

189 
 

(w tym w II 
zatrud.- 4 os) 

Łącznie 1261,15 et. 1293 os. 1284,20 et. 1307 os. 
 

 

 


