
Szkola Glowna Handlowa w Warszawie

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

Dziai 1. Rachunek zvskdw i Strat - w tvsiacach ztotych z jednym znaWem po przednku

KOREKTAII

WYSZCZEG6LNIENIE Plan narok 2014

1 2

A.Przychody z dzialalnoSci operacyjnej (02+23) 01 182 300,2

Przychody z podstawowej dzialalnosci operacyjnej (03+11+21+22) 02 181341,0

Przychody og6tem z dziaialnoSci dydaktycznej (04+06+07+09) 03 168 234,8

ztego

dotacje z budzetu panstwa 04 95 564,3

dotacja podstawowa 05 93183,4

srodki z budzetow jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazk6w 06 0,0

optaty za swiadczone ushigi edukacyjne 07 51093,4

wtym na studiach niestacjonarnych 08 21346,0

pozostale 09 21577,1

wtym srodki zagraniczne oraz wsp6tfinansowanie krajowe 10 0,0

Przychody og6temz dziatalnosci badawczej (12+13+14+15+17+18+195 11 13106,2

ztego

dotacje na finansowanie dziatalnosci statutowej 12 4 567,1

srodki na realizacje. projektow finansowanych przezNarodowe Centrum Badani
Rozwoju

13 1210,0

srodkina realizacje projekt6wfinansowanych przezNarodowe CentrumNauki 14 4000,0

srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranica 15 655,2

wtym zagraniczne srodki finansoweniepodlegajace zwrotowi 16 655,2

sprzedaz pozostatychprac i uslugbadawczych i rozwojowych 17 1306,4

srodki na realizacje programow lub przedsiewzie^okreslonych przez ministra
wtasciwego do spraw nauki

18 513,0

pozostale 19 854,5

wtym Srodkizagraniczne oraz wsp61finansowanie krajowe 20 302,0

Przychody og6tem z dzialalnosci gospodarczejwyodrebnionej 21 0,0

Koszt wytworzenia swiadczen na wlasnepotrzebyjednostki 22 0,0

Pozostale przychody (24+25) 23 959,2

Przychodyze sprzedazy towar6w i material6w 24 0,0

Pozostale przychody operacyjne (26+27) 25 959.2

ztego

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych 26 0,0

inne pozostale przychody operacyjne 27 959,2

wtym

rfiwnowartosd rocznych odpis6wamortyzacyjnych srodk6w trwatych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji
celowych, a takze otrzymanych nieodptatnie z innychzr6del

28 0,0

przychodyz likwidacji srodkdwtrwatych, srodkow trwatych w
budowie, wartosci niematerialnych i prawnych oraz korekty odpis6w
aktualizujqcych wartosc niefinansowych aktyw6wtrwatych

29 0,0

mmiskie
Tekst maszynowy
Załącznik do uchwały nr 297 Senatu SGHz dnia 25 marca 2015 r.



Szkota Glowna Handlowa w Warszawie

cd. dziahl I. Rachunek zysk6w i Strat - w tysiacachztotychz jednymznakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan narok 2014

1 2

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej (31+59) 30 181826,2

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej (49) 31 181 626,2

Amortyzacja 32 3 050,0

Zuzycie materialow i energii 33 7 254,8

wtym energia 34 2 900,0

Uslugi obce 35 17 621,0

Podatki i opiaty 36 110,0

Wynagrodzenia 37 117 111,8

wtym wynikajace ze stosunku pracy 38 92 794,3

Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 39 25 796,2

wtym

skladki z tytulu ubezpieczen spoiecznych i funduszu pracy 40 17 268,6

odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 41 4 534,3

stypendia naukowe dla wybitnych mlodych naukowcow, stypendia
doktorskie i doktoranckie

42 3 305,4

odpis na wlasny fundusz stypendialny 43 0,0

Pozostale koszty rodzajowe 44 10 682,4

wtym
aparatura naukowo-badawcza 45 0,0

podroze sluzbowe 46 2 600,0

Ogolem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 181 626,2

Zmiana stanu produktow (zwi^kszenia - wartosd ujemna, zmniejszenia -
wartosc dodatnia) 48 0,0

Ogolemkoszty wlasne podstawowej dzialalnosci operacyjnej (47+48) i (52+57+58) 49 181 626,2

Kosztydzialalnosci dydaktycznej finansowane z dotacji z budzetu panstwa. 50 95 564,3

Koszty dzialalnosci dydaktycznej finansowane z przychodow wlasnych 51 73 136,3

Koszty dzialalnosci dydaktycznej ogolem (50 + 51) 52 168 700,6

wtym
koszty ksztalcenia na studiach stacjonarnych 53 97 810,0

koszty ksztalcenia na studiach niestacjonarnych 54 21 346,0

Koszty dzialalnosci badawczej finansowane z dotacji z budzetu panstwa 55 4 567,1

Kosztydzialalnosci badawczej finansowane z przychodow wlasnych 56 8 358,5

Koszty dzialalnosci badawczej ogolem 57 12 925,6

Koszty dzialalnosci gospodarczej wyodrebnionej 58 0,0

Pozostale koszty (60+61) 59 200,0

Wartosc sprzedanych towarow i materialow 60 0,0

Pozostale koszty operacyjne (62+63) 61 200,0

ztego

strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 62 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 63 200,0

w

tym

odpisy aktualizuj^ce wartosc aktywow niefinansowych i zapasow,
koszty likwidacjisrodkow trwalych i wartosci niematerialnych i
prawnych oraz wartosc netto ziikwidowanychsrodkow trwalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych

64 0,0

C.Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (01-30) 65 474,0

D. Przychody finansowe 66 150,0

wtym odsetki uzyskane 67 0,0

E. Koszty finansowe 68 600,0

wtym odsetki zaplacone 69 0,0

F.Zysk (strata) z dzialalnosci (65+66-68) 70 24,0

G.Wynikzdarzen nadzwyczajnych (72-73) 71 0,0

Zyski nadzwyczajne 72 0,0

Straty nadzwyczajne 73 0,0

H. Zysk (strata) brutto (70+71) 74 24,0

I. Podatek dochodowy 75 22,0

J.Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (zwie^kszenie straty) 76 0,0

K. Zysk (strata) netto (74-75-76) 77 2,0



Szkota Gtowna Handlowa w Warszawie

Dzial II. Fundusz pomocy materialnej dla studentow i doktorantow - w tysiacach ztotych z jednym znakiem po
przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan narok 2014

1 2

stan funduszu na poczatek roku 01 1 646,5

w tym z dotacji budzetu panstwa 02 1 646,5

zwiekszenia ogolem (04+06+07+08} 03 11166,5

ztego

dotacja z budzetu panstwa 04 7 459,5

w tym przeznaczona na pomoc materialn^ dla doktorantow 05 446,4

oplaty za korzystanie z domow studenckich 06 3 202,0

oplaty za korzystanie ze stolowek studenckich 07 0,0

inne przychody 08 505,0

zmniejszenia ogolem (10+16+22+28) 09 11265,8

z tego

dla studentow (11+12+13+14+15] 10 5 968,6

ztego

stypendia socjalne 11 3 500,0

stypendia specjalne dla osob niepelnosprawnych 12 198,8

stypendium rektora dla najlepszych studentow 13 2 200,0

stypendium ministra za wybitne osiqgni^cia 14 42,0

zapomogi 15 27,8

dla doktorantow (17+18+19+20+21] 16 446,4

ztego

stypendia socjalne 17 78,4

stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych 18 78,0

stypendium dla najlepszych doktorantow 19 255,0

stypendium ministra za wybitne osi^gni^cia 20 -

zapomogi 21 35,0

koszty utrzymania domow i stolowek studenckich 22 4 835,9

w tym

wynagrodzenia 23 1000,0

w tym wynikaj^ce ze stosunku pracy 24 958,5

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy 25 195,9

remonty i modernizacja 26 600,0

wtym remonty finansowane z dotacji 27 600,0

koszty realizacji zadan zwiqzanych z przyznawaniem i wyplacaniem stypendiow i
zapomog dla studentow i doktorantow 28 14,9

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 29 1 547,2

wtym z dotacji budzetu panstwa 30 1 547,2



Szkola Glowna Handlowa w Warszawie

Dziat III. Pozostale fundusze UCZeIni - w tysiqcachzlotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan narok 2014

1 2
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stan funduszu na poczatek roku 01 26 632,0

zwiekszenia ogolem 02 1 497,9

wtym

odpisy z zysku netto 03 1 497,9

rownowartosc zakonczonych i oddanych do uzytkowania inwestycji
budowlanych

04 0,0

aktualizacja wyceny srodkow trwalych 05 -

zmniejszenia ogolem 06 2 181,9

wtym
pokrycie straty netto 07 105,6

aktualizacja wyceny srodkow trwalych 08 -

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 25 948,0

Zakladowy fundusz swiadczen

stan funduszu na poczatek roku 10 6 394,7

zwiekszenia ogolem 11 4 611,3

zmniejszenia ogolem 12 4 968,8

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) 13 6 037,2

Wtasnyfundusz stypendialny

stan funduszu na poczatek roku 14 -

zwiekszenia ogolem 15 -

wtym w tym kwota odpisu w ciezar kosztow dzialalnosci dydaktycznej 16 -

zmniejszenia ogolem 17
-

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) 18 0,0

Funduszrozwoju uczelni

stan funduszu na poczatek roku 19 -

zwiekszenia ogolem 20 -

wtym w tym odpis z zysku netto 21 -

zmniejszenia ogolem 22
-

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) 23 0,0



Szkota Gtowna Handlowa w Warszawie

Dzial IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracownikow cywilnych w grupach stanowisk

Zatrudnienie

Wynagrodzenia

wynikajace ze
stosunku pracy

ztego

Wyszczegolnienie
osobowe

w tym dodatkowe

wynagrodzenie

roczne
nagrody rektora

1 2 3 4 5 6

Plan na rok 2014 - KOREKTAII

Razem

1285 93 752,8 87 690,8 1 424,1 6 062,0

ztego

Nauczyciele akademiccy 781 61263,1 57 262,8 1122,8 4 000,3

z tego w

grupach

stanowisk

profesorow 226 25 866,5 24 166,4 1 700,1

docentow, adiunktow i

starszych wykiadowcow
472 32 227,4 30 123,8 2 103,6

asystentow, wykiadowcow,

lektorow i instruktorow
83 3 169,2 2 972,6 196,6

Pracownicy nieb^dacy nauczycielami

akademickimi
504 32 489,7 30 428,0 301,3 2 061,7

wtym
wramach dzialalnosci

dydaktycznej
480 31531,2 29 534,9 1 996,3

Z wiersza 01 wynagrodzenia, o ktorych

mowa w art. 151 ust. 8 ustawy
8 252,4 7 685,8 566,6

: przeci^tne zatrudnienie w przeliczeniu na peine etaty
* wynagrodzenia w tysiacach zlotych z jednym znakiem po



Szkota Gtowna Handlowa w Warszawie

Dziat V. Informacje rzeczowe i uzupelniajace

WYSZCZEGOLNIENIE Plan narok 2014

1 2

Liczba studentow ogolem (02+04] 01 osoby 11400

ztego

studiow stacjonarnych 02 osoby 7700

wtym nowo przyjejtych 03 osoby 2900

studiow niestacjonarnych 04 osoby 3700

w tym nowo przyjetych 05 osoby 1750

Liczba studentow otrzymujaxych stypendia z funduszu pomocy materialnej
dla studentow i doktorantow

06 osoby 1850

Liczba doktorantow otrzymujacych stypendia z funduszu pomocy materialnej
dla studentow i doktorantow

07 osoby 100

Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca 724

Liczba uczestnikow studiow doktoranckich ogolem 09 osoby 1300

wtym uczestnikow stacjonarnych studiow doktoranckich 10 osoby 300

Liczba uczestnikow studiow doktoranckich pobierajqcych stypendium
doktoranckie

11 osoby 140

Kwota stypendiow doktoranckich 12 tys. zl 2978,6

Koszty remontow budynkow i lokali oraz obiektow inzynierii l^dowej i
wodnej (z wylaxzeniem domow i stolowek studenckich)

13 tys. zl 1100

Naklady na rzeczowe aktywa trwate 14 tys. zl 15 060,7

ztego
naklady na urzqdzenia techniczne i maszyny, srodki transportu i inne
srodki trwale

15 tys. zl 10 445,4

Bezzwrotne srodki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub

dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych
16 tys. zl 108,0

z tego z Unii Europejskiej

/J

17 tys. zl 108,0

(miejscowosc, data] (pieczatira imienna i podpis
Rektora)




