
 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok 

 

W 2020 roku uczelnia osiągnęła na całej działalności: 

- przychody w wysokości 191 870,9 tys. zł  

- koszty w łącznej kwocie 182 981,4 tys. zł  

Rok 2020 Uniwersytet Pedagogiczny zakończył wynikiem netto w wysokości 8 879,9 tys. zł. 

Do podstawowych źródeł przychodów uczelni należą: subwencja i dotacje z Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, opłaty za usługi edukacyjne oraz pozostałe przychody z działalności 

dydaktycznej (sprzedaż usług wydawniczych, hotelowych, wynajem pomieszczeń, opłaty, 

organizacja konferencji, przychody dotyczące edukacyjnych projektów unijnych i krajowych, 

przychody z działalności pomocniczej – Domy Studenckie.). 

W roku 2020 uczelnia otrzymała z MEiN subwencję w łącznej kwocie 154 831,9 tys. zł, z tego: 

• 152 943,4 tys. zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego 

• 1 888,5 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń 

pracowników uczelni 

Subwencja podstawowa w roku 2020 była wyższa w stosunku do roku 2019 o 16,7% co 

stanowi kwotę 21 956,9 tys. zł (subwencja w 2019 wynosiła 130 986,5 tys. zł).  

Dodatkowo uczelnia otrzymała dotacje w łącznej kwocie 20 997,7 tys. zł, w tym: 

• 450,0 tys. zł na sfinansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 

30% najlepszych doktorantów 

• 540,1 tys. zł dotacja podmiotowa na finansowanie kosztów związanych z 

utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego (CDZWiP, 

Instytut Fizyki – Obserwatorium astronomiczne na Suhorze) 

• 18 885,7 tys. zł na świadczenia dla studentów i doktorantów 

• 634,9 tys. zł na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi 

osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 

Na przychody z usług edukacyjnych składają się w szczególności wpływy z tytułu opłat za 

studia stacjonarne (m.in.  opłaty za studia dla cudzoziemców, opłaty za powtarzanie roku, 

przedmiotów), studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.  Przychody 

te są wyższe od planowanych o ok. 92 tys. zł, a w stosunku do roku 2019 wzrosły o 4,5%, czyli 

o kwotę 611, 9 tys. zł. 



 

 

Przychody z usług edukacyjnych w latach 2018 – 2020 w tys. zł 

  2018 2019 2020  

Studia stacjonarne 940,2 1 098,1 874,7 

Studia niestacjonarne 10 977,5 10 710,8 11 340,3 

Studia podyplomowe 2 637,4 1 402,2 1 707,1 

Kursy i szkolenia 194,9 386,2 287,0 

  14 750,0 13 597,3 14 209,1 

 

Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej to przychody z pomocy zagranicznej 
(program Erasmus), przychody z projektów krajowych (Erasmus POWER, Edukacja Wojskowa 
Studentów, Polonistyka Otwarta-NAWA) i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 
unijnych, z organizacji sympozjów i konferencji, z opłat za dokumenty i opłat rekrutacyjnych, 
przedsięwzięć dydaktycznych oraz z pozostałych usług (m.in. CSiR, BG, UTW, opłaty  
za przewody doktorskie i habilitacje), a także z wynajmu pomieszczeń, opłat za akademiki,  
z usług hotelowych i sprzedaży produktów.  
W 2020 roku przychody te wynosiły 17 221,6 tys. zł i były niższe od planowanych o 8 028,5 
tys. zł, w tym z działalności pomocniczej Domy Studenckie o 496,7 tys. zł. (plan to 25 250,1 
tys. zł, w tym planowane przychody z DS-ów to 3 987,0 tys. zł)  Niewykonanie dotyczy 
głównie przychodów z projektów unijnych, a spowodowane było sytuacją pandemiczną, 
która wymusiła przesunięcie realizacji niektórych projektów na rok 2021. Mniejsze od 
planowanych były też przychody z działalności pomocniczej (Domy Studenckie), na co 
również miała wpływ pandemia – obniżenie opłat za akademiki, drastyczne ograniczenie 
możliwości świadczenia usług hotelowych.  
W porównaniu z rokiem 2019 pozostałe przychody z działalności dydaktycznej są niższe  
o 2 683,5 tys. zł, a spadek dotyczy głównie przychodów z działalności pomocniczej - niższe  
o 2 205,4 tys. zł, co stanowi spadek o 61% w stosunku do roku poprzedniego. 
 
Łącznie przychody z działalności dydaktycznej w 2020 roku ukształtowały się na poziomie  
178 573,2 tys. zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o 6 880,6 tys. zł. ( rok 2019 –  
171 692,6 tys. zł). 
 
Działalność badawcza. 
Na przychody z działalności badawczej oprócz subwencji i dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego składają się środki na realizację projektów finansowanych przez NCN, NCBiR, 
środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego 
ds. szkolnictwa wyższego i nauki, przychody ze sprzedaży projektów komercyjnych, opłaty  
w Szkole Doktorskiej.  
W roku 2020 przychody z działalności badawczej wynosiły 12 144,3 tys. zł i wzrosły  
w porównaniu z rokiem poprzednim o 1 060,3 tys. zł ( w 2019r. – 11 084,1 tys. zł). 
 



 

 
 
Koszty 
Ogółem koszty podstawowej działalności operacyjnej w roku 2020 ukształtowały się na 
poziomie 181 666,9 tys. zł, a w porównaniu do roku 2019 były niższe o 1 394,9 tys. zł 
(183 061,8 tys. zł). 
Największą pozycją są koszty wynagrodzeń osobowych – 140 482,5 tys. zł, które stanowią 
77,3% ogółu kosztów działalności operacyjnej i które wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego o 6 922,2 tys. zł tj. o 5,2% ( w roku 2019 wynosiły 133 560,3 tys. zł i stanowiły 
73% ogółu kosztów). 
W porównaniu do 2019r wzrosły również koszty amortyzacji o 2 240,2 tys. zł – z 3 381,4 tys. 
zł w 2019 do 5 621,6 tys. zł w 2020r. 
Spadły natomiast koszty usług obcych o 2 188,5 tys. zł – z 14 500,2 tys. zł w 2019 do 12 311,7 
tys. zł w 2020r., a ich wykonanie w stosunku do planu wynosiło 65%. 
Znaczny spadek zanotowano w kosztach podróży służbowych, bo aż o 3 123,9 tys. zł. Ich 
wykonanie wynosiło ok. 18% kosztów poniesionych w roku 2019 (rok 2020 – 681,1 tys. zł, rok 
2019 – 3 805,0 tys. zł). Wpłynęła na to sytuacja pandemiczna i związane z tym ograniczenie 
wyjazdów służbowych. 
 
 
 
Wynik finansowy UP za rok 2020 to zysk netto w wysokości 8 879,9 tys. zł 
 
 

     

Wykonanie 2020 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
2019  (w tys. zł) 

Zmiana % 

Przychody z działalności dydaktycznej 178 573,2 171 692,6 4,0% 

z tego: 

Subwencje/dotacje z budżetu państwa 147 137,7 138 185,0 6,5% 

Opłaty za usługi edukacyjne 14 209,1 13 597,3 4,5% 

w tym: na studiach niestacjonarnych 11 340,3 10 710,8 5,9% 

Pozostała działalność dydaktyczna 17 226,4 19 910,3 -13,5% 

w tym: 
współfinansowanie ze źródeł 
zagranicznych 

9 554,3 9 010,8 6,0% 

Koszty działalności dydaktycznej 169 310,0 171 992,3 -1,6% 

w tym: 
współfinansowanie ze źródeł 
zagranicznych 

10 466,4 9 209,2 13,7% 

Wynik na działalności dydaktycznej 9 263,2 -299,7 -3190,8% 

Przychody z działalności badawczej 12 144,4 11 084,1 9,6% 

z tego: Subwencje/dotacje z budżetu państwa 8 485,2 7 338,9 15,6% 



 

Środki na realizację projektów, 
programów (NCN, NCBiR, śr. ministra) 

3 315,6 3 568,5 -7,1% 

w tym: ze źródeł zagranicznych 30,3 89,7 -66,2% 

Pozostałe 343,6 176,7 94,5% 

  w tym: sprzedaż usł. komercyjnych 326,2 176,7 84,6% 

Koszty działalności badawczej 12 356,8 11 069,5 11,6% 

w tym: sprzedaż usł. komercyjnych 327,3 162,2 101,8% 

Wynik na działalności badawczej -212,4 14,6 -1554,8% 

Zysk (strata) na podstawowej działal. operacyjnej 9 050,8 -285,1 -3274,6% 

Pozostałe przychody operacyjne 642,5 1 033,5 -37,8% 

Pozostałe koszty operacyjne 769,7 186,9 311,8% 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -127,2 846,6 -115,0% 

Zysk (strata) na  działalności operacyjnej 8 923,6 561,5 1489,2% 

Przychody finansowe 510,7 158,6 222,0% 

Koszty finansowe 544,8 146,5 271,9% 

Wynik na działalności finansowej -34,1 12,1 -381,8% 

Zysk (strata) brutto 8 889,5 573,6 1449,8% 

Podatek dochodowy 9,6 8,5 12,9% 

Zysk (strata) netto 8 879,9 565,1 1471,4% 

 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
Stan funduszu na początek roku wynosił 2 449,2 tys. zł, w tym saldo pożyczek 

mieszkaniowych – 2 104,8 tys. zł, w dyspozycji – 344,4 tys. zł. 

Zwiększenie – 5 162,2 tys. zł: z tytułu odpisu – 5 104,6 tys. zł, z tytułu odsetek – 57,6 tys. zł. 

Z funduszu socjalnego pokryto: 

• dopłaty do wczasów, kolonii i obozów – 4 009,8 tys. zł 

• zapomogi (w tym świąteczne) dla pracowników i emerytów – 1 345,7 tys. zł. 

Na działalność socjalną w 2020r wykorzystano 100% odpisu na ten rok. 

 

 

 



 

Fundusz Pomocy Materialnej Studentów  

Saldo funduszu Pomocy Materialnej Studentów na koniec 2019 roku wynosiło 2 416, 7 tys. zł. 

Przychody FPMS to dotacja budżetowa w wysokości 18 885,7 tys. zł oraz niepobrane 

stypendia z lat poprzednich w kwocie 3,7 tys. zł. 

Podstawowe koszty FPMS to: 

• stypendia dla studentów i doktorantów  - 15 649,5 tys. zł 

• zapomogi dla studentów i doktorantów  - 147,9 tys. zł 

• stypendia ministra za znaczące osiągnięcia  - 119,0 tys. zł 

Stan środków FPMS na koniec 2020 roku to kwota 5 389, 7 tys. zł i jest ponad dwukrotnie 

wyższy niż w roku 2019 przy porównywalnej kwocie dotacji – 18 821,3 tys. zł w 2019r. 

 

Fundusz zasadniczy 

Stan funduszu na początek roku 2020 to równowartość 189 583,0 tys. zł. Fundusz zasadniczy 

został zwiększony o kwotę 47 178,1 tys. zł, a to spowodowane było głównie korektą 

księgowania obligacji Skarbu Państwa w wysokości 44 525,0 tys. zł i na koniec 2020 r wynosił 

236 761,1 tys. zł. 

 

Pozostałe informacje rzeczowe 

Liczba studentów ogółem na koniec 2020 wynosiła 12 964, w tym studentów studiów 

zaocznych 3 038 i była mniejsza od planowanej o 816 ( w tym studentów zaocznych o 92).  

W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 12,4%, tj. o 1 428 osób. 

Wzrosła liczba doktorantów w Szkole Doktorskiej z 29 w roku 2019 do 60 w roku 2020, 

natomiast zmalała liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich o 38 i wynosiła 

na koniec 2020 roku 104 uczestników. Ogółem liczba uczestników studiów doktoranckich na 

koniec 2020 r wynosiła 164 i była mniejsza o 7 uczestników w stosunku do roku 

poprzedniego. W stosunku do planu liczba ta jest mniejsza o 52 uczestników. 

 

Koszty remontów w roku 2020 wyniosły 641,2 tys. zł, co stanowiło 34 % zaplanowanych i 

były mniejsze w stosunku do poprzedniego roku o 3 056,7 tys. zł. 

Natomiast nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i WNiP  wzrosły w roku 2020 o 8 489,1 tys. zł 

i wynosiły 14 041,2 tys. zł, co daje realizacje planu na poziomie 96,3%. 

 

 

 

  



 
Korekta do planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok. 

 
W dziale „I” Rachunek Zysków i Strat 
 
W sekcji „A” po stronie przychodów zwiększa się  :  
 
- przychody z działalności operacyjnej poz.3  pn. dotacje z budżetu państwa  
  o kwotę  2.850,6 tyś z kwoty 141.725,2 tyś do kwoty 144.575,8 tyś  
 
W sekcji „B” po stronie kosztów zwiększa się  :  
 
- poz. 26 pn. Amortyzacja o kwotę 1.029,0 tyś  z kwoty 4.592,6 tyś do kwoty   
  5.621,6 tyś 
- poz. 29 pn. Podatki i opłaty o kwotę 173,4 tyś z kwoty 191,0 tyś do kwoty  
  364,4 tyś  
- poz. 32 pn. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 1.055,0 tyś z kwoty  
  30.993,8 tyś do kwoty 32.048,8 tyś  
- poz. 34 pn. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów   
  doktoranckich w szkołach doktorskich o kwotę 11,6 tyś z kwoty 193,6 tyś do  
  kwoty 205,2 tys   
- poz. 46 pn. Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 593,2 tyś z kwoty 176,5,0 tyś do  
  kwoty 769,7 tyś 
  w tym : poz. 47 pn. strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych o  
              kwotę 43,7 tys z kwoty 0,0 do kwoty 43,7 tyś 
      poz. 48 pn. inne pozostałe koszty operacyjne o kwotę 549,5 tys z kwoty    
              176,5 tys do kwoty 726,0 tys 
 
W sekcji „D” 
 
- poz. 50 pn. Przychody finansowe o kwotę 330,0 tyś z kwoty 180,7 tyś do kwoty     
  510,7 tyś 
 
W sekcji „E” 
 
- poz.52 pn. Koszty finansowe o kwotę 330,0 tyś z kwoty 104,2 tyś do kwoty 434,2  
  tyś 
 
Po zmianach wynik finansowy pozostaje bez zmian 
 
 
 
 



Plan na 2020 rok 
po zmianach

Wykonanie Planu

2

01 193 524,3 191 360,2

02 190 263,5 190 715,6

03 144 575,8 154 433,9
04 1 290,1 1 184,8
05 657,6 0,0
06 14 117,3 14 209,1
07 11 182,5 11 340,3

08 126,6 395,5
09 3 230,8 2 265,3

10 17 269,5 9 584,6
11 14 679,1 1 947,9
12 96,1 326,2

13 916,1
624,6

14 7 978,1 7 686,8

15 3 987,0 3 490,2
16 0,0 0,0

17 5,5 4,8

18 3 260,8 644,6

19 2,3 2,1

20 3 258,5 642,5

21 0,0 0,0
22 3 258,5 642,5

23 370,0 86,3

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a 
także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

nazwa uczelni

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+18)

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Dotacje z budżetu państwa

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

w tym na studiach niestacjonarnych

Pozostałe przychody  (19+20)

Pozostałe przychody operacyjne (21+22)

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe przychody operacyjne
z tego

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki

1



Plan na 2020 rok 
po zmianach

Wykonanie Planu

2

24 193 175,9 182 436,6
25 192 406,2 181 666,9

26 5 621,6 5 621,6
27 8 252,5 7 331,3
28 19 168,3 12 311,7
29 364,4 364,4
30 124 377,1 122 881,0
31 119 302,4 118 457,6
32 32 048,8 32 048,8
33 22 312,2 22 246,8

w tym 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w 
szkołach doktorskich

34 205,2 205,2

35 5 104,6 5 098,7
36 0,0 0,0
37 1 107,0 1 046,1
38 2 999,0 1 251,7
39 192 831,7 181 810,5

40 -425,5 -143,6
41 192 406,2 181 666,9

42 5 435,2 5 374,8
43 0,0 0,0
44 769,7 769,7
45 0,0 0,0
46 769,7 769,7
47 43,7 43,7
48 726,0 726,0
49 348,4 8 923,6
50 510,7 510,7
51 30,1 3,6
52 434,2 544,8
53 1,5 1,7
54 424,9 8 889,5
55 14,2 9,6
56 0,0 0,0
57 410,7 8 879,9

w tym
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

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

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)

WYSZCZEGÓLNIENIE

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

z tego
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty (45+46)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

Pozostałe koszty operacyjne (47+48)

H.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

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

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

G.  Podatek dochodowy

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

D. Przychody finansowe

E. Koszty finansowe

w tym odsetki uzyskane 

w tym odsetki zapłacone

w tym wynikające ze stosunku pracy

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)

Pozostałe koszty rodzajowe

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

w tym

odpis na własny fundusz na stypendia

Wynagrodzenia

1

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

2



Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Plan na 2020 rok Wykonanie Planu
2 3

01 189 583,0 189 583,0

02 5 760,2 52 807,6
03 565,1 565,1
04 5 195,1 9 026,3
05 0,0 0,0
06 5 473,5 5 629,5
07 0,0 0,0
08 0,0 0,0
09 189 869,7 236 761,1

10 2 416,7 2 416,7
11 18 077,7 18 889,4
12 18 200,0 15 916,4
13 2 294,4 5 389,7

14 2 449,2 2 449,2
15 5 104,6 5 162,2
16 5 500,0 5 356,6
17 2 053,8 2 254,8

18 0,0 0,0
19 0,0 0,0
20 0,0 0,0
21 0,0 0,0
22 0,0 0,0

23 298,2 298,2

24 634,9 634,9
25 650,0 398,4
26 283,1 534,7

Dział II.  Fundusze uczelni  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie
1

F
u

n
d

u
sz

 z
as

ad
n

ic
zy

stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem

w tym
odpisy z zysku netto
równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji 
aktualizacja wyceny środków trwałych

zmniejszenia ogółem

w tym
pokrycie straty netto
aktualizacja wyceny środków trwałych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)

F
un

d
us

z 
st

yp
en

d
ia

ln
y stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)

Z
ak

ła
d

ow
y 

fu
nd

u
sz

 
św

ia
d

cz
eń

 
so

cj
al

ny
ch

stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)

F
un

du
sz

 
w

sp
ar

ci
a 

os
ób

 
ni

ep
eł

no
sp

r stan funduszu na początek roku 
zwiększenie ogółem
zmniejszenie ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)

W
ła

sn
y 

fu
n

du
sz

 
na

 s
ty

pe
nd

ia stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem

w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia 
zmniejszenia ogółem
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dodatek 
za staż pracy

nagrody rektora

2 3 4 5 6 7

01 1 547,0 119 302,4 110 910,1 11 971,4 1 922,5 8 392,3

02 1 071,0 91 364,0 84 928,0 9 191,4 1 665,3 6 436,0

profesorów 03 71,0 11 321,4 10 544,6 1 370,8 776,8

profesorów uczelni 04 209,0 24 191,7 22 494,2 2 811,8 1 697,5

adiunktów 05 526,0 42 488,5 39 330,4 4 129,7 3 158,1

asystentów 06 265,0 13 362,4 12 558,8 879,1 803,6

07 476,0 27 938,4 25 982,1 2 780,0 257,2 1 956,3

dodatek 
za staż pracy

nagrody rektora

2 3 4 5 6 7

01 1 504,0 118 651,7 110 259,4 12 239,6 237,5 8 392,3

02 1 044,0 90 164,8 83 728,8 9 430,0 170,0 6 436,0

profesorów 03 71,0 10 860,8 10 084,0 1 317,1 776,8

profesorów uczelni 04 223,0 24 570,6 22 873,1 3 007,9 1 697,5

adiunktów 05 528,0 43 373,4 40 204,8 4 312,1 3 168,6

asystentów 06 222,0 11 360,0 10 566,9 792,9 793,1

07 460,0 28 486,9 26 530,6 2 809,6 67,5 1 956,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, 

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

osobowe
dodatkowe 

wynagrodzenie 
roczne

Nauczyciele akademiccy

z tego 
w 
grupach 
stanowisk

w tym

Wynagrodzenia 
wynikające ze 
stosunku pracy 

(4+7)

z tego

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 

Pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi

Wyszczególnienie

1

Plan na 2020 rok

 Razem 

z tego

Zatrudnienie

dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne

1

Wykonanie za 2020 rok

 Razem 

- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),

Wyszczególnienie Zatrudnienie

Wynagrodzenia 
wynikające ze 
stosunku pracy 

(4+7)

z tego

osobowe

z tego

Nauczyciele akademiccy

z tego 
w 
grupach 
stanowisk

Pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi

w tym

5



Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka 
miary

Plan na 2020 rok Wykonanie Planu

2 3

01 osoby 13 780 12 964

02 osoby 10 650 9 464

03 osoby 3 130 3 038

w tym 04 osoby 0 0

05 osoby 216 164

06 osoby 151 104

w tym 07 osoby 21 28

08 osoby 65 60

w tym 09 osoby 65 60

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o 
którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce

10 osoby 6 3

11 tys. zł 20 293 17 633,1

12 tys. zł 0,0 0,0

13 tys. zł 1 886,3 641,2

14 tys. zł 14 587,6 14 041,2

15 tys. zł 4 151,5 3 905,0

16 tys. zł 676,3 881,1

17 tys. zł 0,0 570,0

18 tys. zł 0,0 0,0

19 tys. zł 0,0 463,3

20 tys. zł 6 440,8 5 219,0

21 tys. zł 6 440,8 5 219,0

22 tys. zł 7 470,5 6 907,8

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów

liczba doktorantów w szkołach doktorskich

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie

1

Liczba studentów ogółem (02+03)

studiów stacjonarnych

studiów niestacjonarnych

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 
200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 
209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

w tym

z tego
studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

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

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

z 
wiersza 

14

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

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane 
lub dofinasowane z dotacji celowych
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane 
lub dofinasowane ze środków przekazanych 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze 
środków innych niż wymienione w wierszach 16-20,  a także otrzymanych 
nieodpłatnie

6



Kwota w złotych

01 2 416 673,00

02 2 297 673,00

03 119 000,00

04 18 889 412,00

05 18 885 700,00

06 3 712,00

07 0,00

08 15 916 352,00

09 15 517 220,00

stypendia socjalne 10 8 454 170,00

w tym z dotacji na świadczenia 11 8 454 170,00

stypendia dla osób niepełnosprawnych 12 1 291 150,00

w tym z dotacji na świadczenia 13 1 291 150,00

stypendia rektora 14 5 626 250,00

w tym z dotacji na świadczenia 15 5 626 250,00

zapomogi 16 145 650,00

w tym z dotacji na świadczenia 17 145 650,00

18 280 132,00

stypendia socjalne 19 45 582,00

w tym z dotacji na świadczenia 20 45 582,00

stypendia dla osób niepełnosprawnych 21 48 150,00

w tym z dotacji na świadczenia 22 48 150,00

stypendia rektora 23 184 200,00

w tym z dotacji na świadczenia 24 184 200,00

zapomogi 25 2 200,00

w tym z dotacji na świadczenia 26 2 200,00

27 119 000,00

za znaczące osiągnięcia dla studentów 28 119 000,00

dla wybitnych młodych naukowców 29 0,00

30 0,00

31 5 389 733,00

32 5 389 733,00

33 0,00

z tego

dotacja na świadczenia

inne przychody funduszu stypendialnego

w tym środki na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(pełna nazwa Uczelni)

Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego 

Wyszczególnienie

Stan środków funduszu stypendialnego na początek roku

w tym
z dotacji na świadczenia

ze środków na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 

Zwiększenia ogółem (05+06)

Zmniejszenia ogółem (09+18+27)

z tego

świadczenia dla studentów (10+12+14+16)

z tego

świadczenia dla doktorantów (19+21+23+25)

z tego

stypendia ministra (28+29)

z tego

Zmiany funduszu stypendialnego z tytułu korekt (+/-)

Stan środków funduszu stypendialnego na koniec 2020 r. (01+04-08+30)

w tym
z dotacji na świadczenia

ze środków na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 



Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

nazwa uczelni

Kwota w zł

(wraz z groszami)

Niewykorzystane środki dotacji wg stanu na dzień 31-12-2019 r. (zgodnie z przekazanym do MNiSW 

sprawozdaniem za 2019 r.)
1. 298 159,89

Środki z dotacji podlegające zwrotowi w 2020 r.: 2. 0,00

do budżetu państwa na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 lub w art. 94 ust. 4a 

nieobowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) 

lub w związku z zastosowaniem art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.)

2.1 0,00

do budżetu państwa w związku z zastosowaniem art. 416 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  lub 

na podstawie __ art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.)

2.2 0,00

do FWON w związku z zastosowaniem art. 415 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2.3 0,00

Dotacja przyznana przez MNiSW Uczelni w 2020 r. 3. 634 940,00

Dotacja wykorzystana do dnia 31 grudnia 2020 r. (wiersze 4.1 + … + 4.7), z tego przeznaczona na:*/ 4 398 372,44

Wynagrodzenia, z tego: 4.1 302 244,21
- wynagrodzenie tłumaczy języka migowego 4.1.1 11 455,00
- wynagrodzenie uczelnianych asystentów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami 4.1.2 0,00
- wynagrodzenie osoby koordynującej realizację zadań związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami (tj. 

pełnomocnik, rzecznik, koordynator itp.)
4.1.3 0,00

- pozostałe wynagrodzenia 4.1.4 290 789,21
Kursy i szkolenia, z tego: 4.2 18 890,00
- kursy języka migowego dla studentów, doktorantów oraz dla pracowników uczelni 4.2.1 9 920,00
- specjalistyczne szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom i doktorantom z 

niepełnosprawnościami
4.2.2 0,00

- szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób z niepełnosprawnościami 

w uczelni
4.2.3 0,00

- kursy internetowe 4.2.4 0,00
- pozostałe kursy i szkolenia 4.2.5 8 970,00

Organizacja dodatkowych zajęć, transportu, wyjazdów sportowych oraz zapewnienie miejsc parkingowych, z tego: 4.3 43 760,00

- lektorat i dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 4.3.1 5 350,00
- zajęcia wychowania fizycznego dostosowane do potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami 4.3.2 2 520,00
- wyjazdy na zawody sportowe 4.3.3 0,00
- pomoc psychologa 4.3.4 35 890,00
- organizację transportu studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami między obiektami dydaktycznymi uczelni oraz 

do i z uczelni
4.3.5 0,00

- pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod miejsca parkingowe, karty parkingowe 4.3.6 0,00
Zakup literatury specjalistycznej i naukowej oraz wyposażenia, sprzętu i urządzeń specjalistycznych o wartości 

początkowej do 10.000 zł, z tego:
4.4 7 808,33

- wyposażenie do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych, a także koszty jego ubezpieczenia 4.4.1 0,00

- sprzęt i urządzenia specjalistyczne wspomagające proces dydaktyczny, np. oprogramowanie komputerowe, rzutniki do 

wyświetlania tekstu wykładu
4.4.2 7 808,33

- literatura specjalistyczna i naukowa do uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 4.4.3 0,00
Remonty istniejącej infrastruktury służącej osobom z niepełnosprawnościami 4.5 0,00

Koszty biurowo-administracyjne, z tego: 4.6 14 208,32
- koszty biurowo-administracyjne związane z prowadzeniem Biura Osób Niepełnosprawnych 4.6.1 13 860,84
- pozostałe koszty biurowo-administracyjne 4.6.2 347,48
Inne 4.7 11 461,58

Środki pozostające do wykorzystania w 2021 r. (wiersze: 1 + 2 + 3 - 4) 5. 534 727,45

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 
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