
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 

al, Piastów 40b, bud. nr 6 
71-065 Szczecin

tel. 91 444 27 37

UCHWAŁA NR 40/2020

RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo - finansowego w Instytucie Nauk 

o Kulturze Fizycznej na rok 2021

Działając na podstawie § 149 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą 

Nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. uchwala się, co 

następuje:

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego 

w głosowaniu jawnym, wyraża pozytywną opinię dotyczącą projektu planu rzeczowo- 

finansowego dla Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej na rok 2021.

Wyniki głosowania:
uprawnionych do głosowania: 14
liczba głosujących: 13
głosów ważnych: 13
głosów nieważnych: 0
w tym głosów „tak”: 13
w tym głosów „nie”: 0
wstrzymujących się: 0

Projektu planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej dla Instytutu Nauk o Kulturze 

Fizycznej na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA 

Rady Naukowej 
Instytutu NaUk o Kulturze Fizycznej

dr htb. Danuta Umiastowska, prof. US



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT NAUK 0 KULTURZE FIZYCZNEJ 

SEKRETARIAT 
al. Piastów 40b, bud. nr 6 

71-065 Szcz^^el. 91 444 27 35

Wypeinić tylko pozycje związane z działalnością jednostki

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2021 r.

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Piastów 40b/ blok 6 Szczecin
(Instytut/Wydział/Jednostka międzywydziałowa/Obiekt)

PRZYCHODY kwota (w złotych)
2

I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 01 608 502
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 02 266 000
Rezerwa Rektora 03
Dotacje z budżetu państwa 04 234 000
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 05

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 0

z tego

na studiach niestacjonarnych l,l|, III stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich (zał.1) 07

studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia (zał. 2) 08

pozostałe przychody za świadczone usługi edukacyjne (zał. 3) 09

Środki na realizację projektów fanansowanych przez NCBiR 10

Środki na realizację projektów fanansowanych przez NCN 11 105 502
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze 
źródeł zagarnicznych 12

w tym środki pochodzące ze źródeł zagianicznych, niepodlegające zwrotowi 13

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 14 3 000

w tvm przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
’ rozwojowych 15 3 000

Środki na realizacje programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 16

II. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 17 37 500

z tego:

opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia - rekrutacja 18

przychody za dokumenty, potwierdzenie efektów uczenia się 19

przychody za kursy, konferencje i seminaria (w tym dofinansowania) 20

przewody doktorskie 21 37 500

sprzedaż usług 22

zrefakturowane koszty 23

dofinansowania i darowizny (nie dot. konferencji i sem.) 24
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe z 
przeznaczeniem na realizacie projektów edukacyjnych 25

czynsz 26

dzierżawa pomieszczeń 27

inne 28

III. Pozostałe przychody 29 0

z tego:
30

31

PRZYCHODY OGÓŁEM 32 646 002



KOSZTY

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne 
powyżej 10 tys. zł., z tego:

a) aparatura naukowo-badawcza

b) pozostałe ............................... ..........
— Zużycie materiałów

materiały biurowe
środki czystości___________
materiały pędne i gaz_________ ___ 
części zamienne do wyposażenia
czasopisma, książki i druki
środki rrwate i wart, niematerialne i prawne 
niskocenne do 10 tys. zł., z tego-_____ _—
aj aparatura naukowo-badawcza________
b) pozostałe 
pozostałe materiały _ _____
" Zużycie energii

energia elektryczna 
zużycie gazu .................. .. ............................ ..
energia cieplna ________ ______________
zuzycie wody_____________ __ ____ ____________

Usługi obce.................  __
obce usługi transportowe oraz wynajem obcych 

środków transportu 
naprawy i konserwacja wyposażenia------------------ -
obce usługi sprzętowe oraz opłaty leasingowe za 

sprzęt ______________ _________ —---------------------
opłaty pocztowe /przesyłki, znaczki/ ____ _
opłaty telekomunikacyjne 
usługi komunalne 
usługi informatyczne__________________ _ —
usługi poligraficzne i ksero 
usługi dozoru mienia________ _ _____________ _
szkolenia pracowników __________________
udział w konferencjach naukowych____________
usł. gastronomiczne i cateringowe___ _ ________
inne obce usługi-------------------- ---------------------

[" "Podatki i opłaty tvm powiek vat>
Wynagrodzenia

wynagrodzenia osobowe_______ _ ________
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o 

dzieło________ _____________ ________ _________
honoraria autorskie ________ ... .—_._
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

____________na rzecz pracowników___________ _ 
składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz

Pracy______  —.------------ —
odpisy na ZFSS ______ ____ ________—
ekwiwalent za używanie i pranie odziezy--------------

dla studentów i doktorantów-----------
Pozostało koszty rodzajowe_______

krajowe podróże służbowe __________
zagraniczne podróże służbowe______
ubezpieczenia majątkowe__________
koszty reprezentacji i reklamy_______ _
noclegi, hotele, czynsze i najem lokali^ 

opłaty parkingowe  
opłaty skarbowe 
opłaty notarialne i sądowe _________
opłaty celne ......................... . ...............
składki na rzecz organizacji_________

pozostałe koszty ______ _____
Narzuty ogólnouczelniane
Usługi wewnętrzne  
~ KOSZTY OGOŁEM

WYNIK FINANSOWY

17 11.2020

data sporządzenia dokumentu

dr hab. Marek Sawczuk, praf. US tel. 91.444-27-35 
imię"! nażwŚiio oraz numer telefonu 

osoby sporządzającej

KWOTA (w tlotych)

OgółemDziałalność badawcza 
finansowana z subwencji

Działalność dydaktyczna 
finansowana z subwencj,

Pozostała 
działalność

210 319

44 156

4 200

18 461

53 64548 3995 246

0

15 69911 1954 504

9 195

2 000

646 0021380 002

44 957
15 282

28 455
1 220

46 596

13 699

2 000

204 562

~~59 800

144 762
0

30 310
48 399

20 000
28 980
23 707
18 461

____ 0
___ 0

1 000

96 000

10 000
86 000

4 504

15 608
10 608
4 000

108 562

49 800
58 762

94 200

44 156

60 000

10 000

1 220

1 220
___ o

60 ooo 
1 220 
4 200

10 000
______ 0
20 000
59 2901

72 106

28 160
21 585
5 675

12 552
10 977

1 575

o. DYREKTORA 
juku Nauk o Kutturze Fizycznej 
Uniwersytet SzczeaósKi f. .. T--S

dr hab. Marek Sawczuk,
podpis dysponenta środków
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