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X. Baza materialna, inwestycje i finanse 
 

1. Baza materialna 
  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie mieści się w czterech kompleksach budynków, 

zlokalizowanych w Koninie przy ulicach: Przyjaźni 1, ks. Jerzego Popiełuszki 4, kard. Stefana Wy-

szyńskiego 3C i 35. 

 
Obiekt przy ul. Przyjaźni 1 

W obiekcie przy ul. Przyjaźni 1 znajduje się główna siedziba uczelni, w której urzęduje rektor, pro-

rektor, przewodniczący rady uczelni, kanclerz, główny księgowy oraz dziekan Wydziału Nauk Eko-

nomicznych i Technicznych. Swoją siedzibę ma tu Katedra Nauk Ekonomicznych, działająca w ra-

mach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. 

Mieszczą się tu również następujące jednostki organizacyjne uczelni lub stanowiska: 

− Biuro Rektora;  

− Dział Księgowości; 

− Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych; 

− Biuro ds. Administracyjno-Gospodarczych; 

− Biuro Kadr, Płac i Stypendiów; 

− Biuro Obsługi Informatycznej; 

− Stanowisko ds. BHP i PPOŻ; 

− Stanowisko ds. Obsługi Prawnej; 

− Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej; 

− Wydziałowi Koordynatorzy ds. Studiów Zagranicznych; 

− Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych; 

− Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej; 

− Archiwum. 

 

W budynku głównym uczelni mieści się również siedziba Samorządu Studentów PWSZ w Koninie 

oraz biuro Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Gmach główny Uczelni przy ul. Przyjaźni 1 składa się z dwóch przylegających do siebie budynków 

tj. części A oraz B. Do dyspozycji studentów na cele naukowo-dydaktyczne oraz sportowo-

rekreacyjne pozostają następujące liczby i rodzaje sal: 

− aula o pojemności 460 miejsc siedzących; 

− 5 sal wykładowych, w tym dwie o pojemności odpowiednio 100 i 112 (sala audytoryjna) 

miejsc oraz trzy mniejsze – mieszczące od 75 do 90 osób; 

− 13 sal ćwiczeniowych mogących pomieścić jednorazowo od 15 do 40 studentów; 

− 2 pracownie komputerowe, w tym: dwie odpowiednio na 24 i 27 stanowisk do nauczania ję-
zyków obcych z wykorzystaniem platformy e-learningowej; 

− 3 sale seminaryjne na 15 osób; 

− siłownia (fitness club) i sala do aerobiku. 

 

W części B budynku przy ul. Przyjaźni 1 funkcjonuje również ogólnodostępny bufet studencki pro-

wadzony przez PPHU „Żak-Smak” s.c. W budynku dydaktyczno-administracyjnym przy ul. Przyjaź-
ni 1 usytuowane są trzy kawomaty oraz automat z przekąskami. Na każdym piętrze korytarze wypo-

sażone są w stoły i siedziska dla studentów. Studenci mogą korzystać na terenie uczelni z internetu 

radiowego, za pomocą swojego sprzętu jak również z ogólnodostępnego sprzętu uczelnianego. 

 

Kompleks budynków przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4 
Kompleks ten tworzą następujące obiekty: 

− budynek dydaktyczno-administracyjny z salą gimnastyczną; 
− Dom Studenta nr 1; 

− stołówka prowadzona przez PPHU „Żak–Smak” s.c.; 
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− Centrum Wykładowo-Dydaktyczne; 

− stadion lekkoatletyczny o powierzchni 15 750 m2 z zespołem boisk sportowych, w którego 

skład wchodzą: dwa korty tenisowe o łącznej powierzchni 1 332 m2, boiska do piłki siatko-

wej o powierzchni 666 m2 i plażowej o powierzchni 666 m2, boisko do piłki ręcznej i dwa 

boiska do gry w piłkę koszykową o łącznej powierzchni 1 475 m2 oraz pawilon sportowy. 

 

W budynku dydaktyczno-administracyjnym urzęduje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatko-

wo w obiekcie tym funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

− Katedra Zdrowia Publicznego; 

− Katedra Żywienia i Aktywności Fizycznej. 

 

Obiekt dydaktyczno-administracyjny posiada 26 pomieszczeń dydaktycznych w tym: 

− 3 sale wykładowe wyposażone w projektory multimedialne, rzutniki, multiwizjer, środki au-

diowizualne, nagłośnienie: 

• aulę na 176 miejsc wyposażoną w siedzenia z pulpitem, klimatyzację, 
• salę wykładową na 150 miejsc , 

• salę wykładową na 76 miejsc; 

− sale ćwiczeniowe wyposażone w projektory podwieszane na stałe, w jednej z nich znajduje 

się tablica interaktywna. Pozostałe sale dydaktyczne wyposażone są standardowo w ławki, 

projektory podwieszane, rzutnik pisma oraz ekrany. Na potrzeby zajęć dydaktycznych do-

stępne są 2 zestawy przenośne (telewizor + video i DVD); 

− 2 pracownie komputerowe: jedna na 15 stanowisk z pełnym dostępem do internetu oraz druga 

pracownia do nauczania języków obcych (platforma e-learning) na 20 stanowisk. 

− 2 laboratoria fizjoterapii i umiejętności pielęgniarskich wyposażone w aparaturę do prowadze-

nia ćwiczeń. 
 

Na potrzeby zajęć dydaktycznych dostępne są również laptopy znajdujące się w portierni. 

W budynku dydaktyczno-administracyjnym znajdują się laboratoria: chemii, biologii, technologii wody 

i ścieków; dwie pracownie: chemii żywności i żywienia człowieka, pracownia badań motorycznych 

i wydolnościowych człowieka, pracownia kosmetologii. Sala gimnastyczna znajdującą się w budynku 

dydaktyczno-administracyjnym, wyposażona jest w nagłośnienie oraz urządzenia sportowe. 

Studenci mogą korzystać na terenie uczelni z internetu radiowego, za pomocą swojego sprzętu jak 

również z ogólnodostępnego sprzętu uczelnianego. 

Obiekt jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – ma podjazd zewnętrzny i wewnętrzny w sali 

50 oraz windę dla niepełnosprawnych. 

W holu usytuowane są dwa kawomaty oraz automat z przekąskami. Na każdym piętrze korytarze 

wyposażone są w stoły i siedziska dla studentów. 

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne posiada: 

− salę wykładową na 657 miejsc, wyposażoną we wszystkie środki audiowizualne; 

− 6 mniejszych sal wykładowych na: 72, 39, 69, 80 miejsc oraz dwie na 30 miejsc, wyposażo-

nych w projektory multimedialne i nagłośnienie. 

 

W kompleksie przy ul. Popiełuszki 4 znajduje się Dom Studenta nr 1, w którym może zamieszkać 119 

studentów w pokojach 1, 2 i 3-osobowych. Pokoje są wyposażone w tapczany, szafy, stoliki, krzesła, 

półki na książki, umywalki i lodówki. Pokoje o podwyższonym standardzie wyposażone są dodatko-

wo w jednoosobowe biurka i fotele obrotowe. Mieszkaniec akademika ma dostęp do kilku kuchni, 

w pełni wyposażonych w sprzęt gospodarstwa domowego. Każdy mieszkaniec domu studenta ma moż-
liwość korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu (drogą radiową) oraz z grilla znajdującego się na 

dziedzińcu. Do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Obok Domu Studenta nr 1 znajduje się stołówka prowadzona przez PPHU „Żak-Smak” s.c., która 

może wydać jednorazowo 400 posiłków. 
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Kompleks budynków przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3C 

Obiekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej znajdujący się przy ulicy Wyszyńskiego 3C składa 

się z następujących budynków: 

− budynku dydaktyczno-administracyjnego o powierzchni użytkowej 1357 m2; 

− Domu Studenta nr 2 z pokojami gościnnymi o powierzchni użytkowej 2033 m2; 

− budynku biblioteki o powierzchni użytkowej 1180 m2. 

 

W obiekcie dydaktyczno-administracyjnym znajduje się Wydział Nauk Humanistycznych i Społecz-

nych, który tworzą: Katedra Badań nad Językiem i Komunikacją oraz Katedra Nauk Społecznych, 

a także funkcjonuje Szkoła Językowa PWSZ w Koninie. Dwupiętrowy budynek dysponuje: 

− trzema salami wykładowymi wyposażonymi w nagłośnienie, rzutniki pisma, ekrany wiszące 

oraz podwieszane projektory multimedialne: salą 1w – na 64 osoby; salą 2w – na 67 osób; 
salą 3w – na 66 osób (tablica interaktywna); 

− sześcioma salami ćwiczeniowymi z podwieszanymi projektorami multimedialnymi i ekra-

nami wiszącymi i rzutnikami pisma, w tym: salą 11w – na 20 osób (tablica interaktywna); sa-

lą 12w – na 20 osób (tablica interaktywna); salą 13w – na 30 osób; salą 15w – na 30 osób; 

salą 16w – na 20 osób; salą 17w – na 30 osób;  

− salami dydaktycznymi, w tym: salą 21w – pracownia fonetyczna; salą 25w – sala ćwicze-

niowa na 25 osób; salą 31w – sala seminaryjna na 15 osób. 

 

Na drugim piętrze budynku znajdują się pokoje biurowe: sekretariat z pokojem socjalnym, gabinet 

dziekana, pokoje wykładowców, pokój lektorów oraz pokój profesorski. 

Na każdym piętrze budynku znajduje się w pełni wyposażony węzeł sanitarny. Na holu usytuowany 

jest kawomat oraz automat z przekąskami. W całym budynku jest bezpłatny dostęp do internetu. 

Na każdym piętrze korytarze wyposażone są w stoły i siedziska dla studentów. 

Dwupiętrowy Dom Studenta nr 2 przy ul. Wyszyńskiego 3C dysponuje pokojami 1, 2 i 3 osobowymi, 

łącznie na 110 miejsc, wyposażonymi w szafy, półki, tapczany, stoliki i krzesła wyściełane. Pokoje 

o podwyższonym standardzie wyposażone są dodatkowo w jednoosobowe biurka i fotele obrotowe. 

W każdym pokoju studenckim na wyposażeniu znajduje się lodówka. W akademiku znajdują się trzy 

kuchnie wyposażone w: kuchenki elektryczne, kuchnie elektryczne z piekarnikiem, mikrofale; robot 

kuchenny, toster, prodiż oraz naczynia kuchenne. 

Do użytku studentów został przekazany także niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego oraz stwo-

rzono przestrzeń do odpoczynku i grillowania. 

Na każdym piętrze znajduje się świetlica wyposażona w telewizor płaski z telewizją kablową i DVD. 

Dom Studenta posiada także internet przekazywany drogą radiową. 
 
Obiekt przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 35 
Mieści się tu Katedra Nauk Technicznych działająca w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych  

i Technicznych. Dwupiętrowy obiekt przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 35 to budynek dydaktycz-

no-administracyjny o powierzchni użytkowej 3 213 m2, w którym zlokalizowane są: 
− sala wykładowa na 52 osoby, wyposażona w rzutnik pisma i projektor multimedialny; 

− 6 sal ćwiczeniowych, mogących pomieścić jednorazowo 25 studentów każda, wyposażonych  

w rzutniki pisma oraz projektory multimedialne; 

− 2 sale komputerowe na 16 stanowisk, z czego jedna wyposażona jest w tablicę interaktywną. 
Komputery wyposażone są w oprogramowania specjalistyczne pozwalające na dokonanie 

wizualizacji, symulacji oraz analizy działania w warunkach rzeczywistych, jak również pro-

gramy służące do wykonywania obliczeń symbolicznych; 

− 8 pracowni specjalistycznych: laboratorium materiałoznawstwa instalacyjnego; laborato-

rium metaloznawstwa i obróbki cieplnej; laboratorium elektrotechniki i elektroniki, podstaw 

automatyki, automatyzacji i robotyzacji; laboratorium metrologii warsztatowej i systemów 

pomiarowych; laboratorium materiałów budowlanych, mechaniki gruntów i fundamentowa-

nia; laboratorium geodezji; laboratorium mechaniki płynów; laboratorium termodynamiki. 
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Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia pomiarowe pozwalają na realizację pra-

wie wszystkich zajęć o charakterze doświadczalnym i praktycznym, stanowiących przygotowanie za-

wodowe studentów. Na parterze wydzielono pomieszczenie dla uczelnianych kół naukowych. Obiekt 

posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu. W budynku uczelni jest wydzie-

lony zespół sportowy, w którego skład wchodzą: sala gimnastyczna o powierzchni 177m2, zaplecze 

sanitarne dla wykładowców, zespoły sanitarne dla studentów, magazyn sprzętu sportowe-

go. Pomieszczenia dydaktyczne (z wyjątkiem laboratoriów) udostępniane są w miarę potrzeb również 
jednostkom organizacyjnym PWSZ w Koninie, prowadzącym zajęcia dydaktyczne na innych kierun-

kach studiów. Na holu usytuowany jest kawomat oraz automat przekąskowy. Korytarze wyposażone są 
w stoły i siedziska dla studentów. W całym budynku jest bezpłatny dostęp do internetu. 

 
Zestawienie powierzchni budynków PWSZ w Koninie 

Budynki  

będące własnością uczelni 
R
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Powierzchnia 

całkowita 

(w m2) 

Powierzchnia  

użytkowa 

bez garaży 

(w m2) 

 

Łączna 

powierzchnia 

użytkowa 

z garażami  

(w m2) 

Dydaktyczno-administracyjny – 

ul. Przyjaźni 1 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2 7 237,60 6 375,00 6 558,70 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2 7 237,60 6 375,00 6 558,70 

Dydaktyczno-administracyjny 

w tym dom studenta + stołówka 

(z wyłączeniem obiektów sportowych) – 

ul. Popiełuszki 4 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

3 8 503,40 6 724,50 6 892,50 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

3 8 503,40 6 724,50 6 892,50 

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne  

w Koninie  

– ul. Popiełuszki 4 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

1 5 096,91 4 095,57 5 096,91 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

1 5 096,91 4 095,57 5 096,91 

 

Dydaktyczno-administracyjny –  

ul. Wyszyńskiego 3C 
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1 4 772,00 3 394,16 3 394,16 
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0
 

1 4 772,00 3 394,16 3 394,16 

Biblioteka główna –  

ul. Wyszyńskiego 3C 

2
0
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8
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0
1
9
 

1 1 246,10 1 100,61 1 100,61 
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2
0
1
9
/2

0
2
0
 

1 1 246,10 1 100,61 1 100,61 

Obiekt sportowy  

– ul. Popiełuszki 4 

2
0
1
8
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0
1
9
 

1 197,60 168,00 168,00 

2
0
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9
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0
2
0
 

1 197,60 168,00 168,00 

Dydaktyczno-administracyjny 

(bez obiektów sportowych)  

– ul. Wyszyńskiego 35 
2
0
1
8
/2

0
1
9
 

1 4 836,24 3 213,23 3 126,43 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

1 4 836,24 3 213,23 3 126,43 

 

 

2. Informatyzacja Uczelni  

 

Zadania w zakresie informatyzacji uczelni realizuje Biuro Obsługi Informatycznej. Rok akademicki 

2019/2020 jest kontynuacją podjętych działań w poprzednim roku. Dotyczy to ciągłej obsługi w za-

kresie wdrażania i utrzymania oprogramowania administracyjnego, dydaktycznego oraz rozwiązywa-

nia problematyki z tym związanej. 

 

USOS 

Do głównych celów wytyczonych na rok 2019/2020 było wdrożenie i całkowite przejście na system 

akademicki USOS – zrealizowany w części ze względu na brakujące zasoby infrastruktury serwerowej. 

Z uwagi na model działania i dystrybucji oprogramowania jest to najbardziej newralgiczny system 

informatyczny w PWSZ w Koninie, wymagający stałego monitorowania, opieki i aktualizacji. Na 

chwilę obecną infrastruktura USOS obejmuje 8 serwerów i 3 bazy danych. Są to: 

• USOS baza_4 

• USOS API 

• USOS BIRT 

• USOS APD 

• USOS ADM Java 

• USOS IDM 

• USOS CAS-AS 

• USOS WEB 

• USOS IRK2 

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do pracy usługi związanej z internetową rekrutacją kan-

dydatów na studia realizowaną przez moduł USOS IRK2. 

 

Poczta elektroniczna oraz platforma Office 365 

Bieżące działania związane z obsługą kont pocztowych w domenie konin.edu.pl oraz utrzymaniem 

platformy Office 365. 
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Zabezpieczenia przestrzeni cyfrowej i antywirusowe 

Utrzymanie w ruchu UTM (Fortigate) wraz z utrzymaniem pieczy nad polisami. Przydzielenie praw 

użytkownikom wspomagającym dla pracy zdalnej (UAM w Poznaniu).  

UTM realizuje automatycznie zadanie monitorowania ruchu sieciowego pod kątem zagrożeń w sieci. 

Na wszystkich końcówkach sieciowych typu stacja robocza zainstalowane jest aktualne oprogramo-

wanie antywirusowe wraz z aktualnymi definicjami zagrożeń. 

Wprowadzenie rozwiązań, wynikających z sytuacji epidemiologicznej kraju, umożliwiających reali-

zację pracownikom pracy w zakresie pracy zdalnej. 

 

System obsługi biblioteki SOWA 

W kwestii systemu SOWA nic nie było rozbudowywane – bieżąca obsługa utrzymania serwera. 

 

ELS 

W roku akademickim 2019/2020 nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych systemu. Pro-

wadzona jest bieżąca gospodarka legitymacjami elektronicznymi. 

 

Oprogramowanie serwerowe 

Obecnie serwer Lenovo posiada uruchomione 35 maszyn wirtualnych obejmujących swoją funk-

cjonalnością świadczenie usług dla działów administracyjnych i pracowni informatycznych, tj.: 

− USOS 

− eOrdo – poprzedni system obsługi akademickiej 

− SELS - System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 

− serwery DNS główny i redundantny  

− OWN Cloud - Serwer realizujący zadania chmury (chmura.konin.edu.pl) oraz grupowej, 

szyfrowanej przestrzeni udostępniającej zasoby plikowe. 

− NACView - serwer zarządzający dostępem do sieci Wifi  

− Serwer Kwestury (kadry i płace) 

− ESET – serwer z konsolą dla oprogramowania antywirusowego 

− SOWA – system biblioteczny 

− Veeam – system kopii maszyn wirtualnych 

− Serwer pracowni językowej  

− VISO i RCP – system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 

− eAuditor 

− Active Directory 

 

Inne zadania 

Tak jak w latach ubiegłych realizowano obsługę pod kątem informatycznym i nagłaśniania część 
zajęć dydaktycznych, konkursów, narad, konferencji oraz wielu zlecanych imprez przez firmy ze-

wnętrzne.  

Pracownicy biura nadzorują także systemy POLON, jsa.opi.org.pl. plagiat.pl, poczty elektronicz-

nej, WCO (Wirtualna Centrala Orange), Eduroam, monitoring, SIIS, ELS, office365 oraz GUS.  

Dodatkowo dokonywane są na bieżąco wszelkie naprawy i usuwane rzutujące na pracę administra-

cji i dydaktyki (reinstalacja systemów, instalacja i aktualizacja oprogramowania i licencji, wymiana 

baterii w UPS, wymiana uszkodzonego okablowania etc.) 

 

Sieć komputerowa PWSZ w Koninie to obecnie: 

1) okablowanie strukturalne budynku przy ul. Przyjaźni 1: 
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– serwerownia główna (punkt dostępu do sieci internet, urządzenia zabezpieczające i za-

rządzające całą infrastrukturą sieciową, 35 serwerów wirtualnych, główny węzeł światło-

wodowy, główna krosownia dla budynku A przy ul. Przyjaźni 1); 

– trzy krosownie (p. 10, 310 i 3B); 

- dodatkowy punkt dystrybucyjny w p. 108 

– połączenia światłowodowe pomiędzy pomieszczeniami 321-310, 321-10, 310-10, 321-3B 

3B-108B; 

2) okablowanie budynku dydaktycznego przy ul. Popiełuszki 4: 

– krosownia (przyłącza światłowodowe z budynkami przy ul. Przyjaźni 1 oraz Domem 

Studenta nr 1); 

3) Dom Studenta nr 1 (ul. Popiełuszki 4): 

– krosownia (przyłącze światłowodowe z budynkiem dydaktycznym); 

– okablowanie na potrzeby przyłączy radiowych; 

– cały budynek Domu Studenta nr 1 pokryty jest siecią radiową; 

4) okablowanie strukturalne budynku przy ul. Wyszyńskiego 3c: 

– krosownia główna (moduł centrali telefonicznej, przyłącza światłowodowe z budynkiem 

przy ul. Przyjaźni 1); 

– krosownia obsługująca bibliotekę; 

– krosownia obsługująca budynek dydaktyczny; 

– cały budynek Domu Studenta i częściowo biblioteki pokryty jest siecią radiową; 

5) okablowanie strukturalne budynku przy ul. Wyszyńskiego 35: 

– krosownia główna (przyłącza światłowodowe z budynkiem przy ul. Przyjaźni 1); 

6) połączenia światłowodowe pomiędzy budynkami: Przyjaźni 1 – Popiełuszki 4 (budynek 

dydaktyczny); Przyjaźni 1 – Wyszyńskiego 3c (główna krosownia); Przyjaźni 1 – Wyszyń-

skiego 35 (dzierżawione łącze światłowodowe). 
 

3. Modernizacje, remonty, przeglądy, zakupy 
 
W roku akademickim 2019/2020 dokonano wydatków za łączną kwotę 3 970 225,57 zł: 

1) modernizacji i remontów bazy dydaktycznej i domów studenta na kwotę: 2 807 374,41 zł; 

2) przeglądów i zakupów wyposażenia na kwotę: 1 162 851,16 zł. 

 

W poszczególnych budynkach wykonano:  

1) w obiekcie przy ul. Przyjaźni 1:  

− remonty pomieszczeń, 
− naprawa dachu na garażach 

2) w kompleksie budynków przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4:  

− malowanie budynku,  

− remont schodów 

3) w budynku CWD przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4: 

− zagospodarowanie terenu, 

− montaż bariery wjazdowej, 

− monitoring i montaż kamer, 

− remont sali panoramicznej, 

4) w kompleksie budynków przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c wykonano:  

− remont sal dydaktycznych, 

− montaż bariery wjazdowej, 

− remont pokoi gościnnych w DS. 2 
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Przeglądy i zakupy w roku akademickim 2019/2020: 

1) obiekt przy ul. Przyjaźni 1: 

− dokonano bieżących przeglądów: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wentylacji 

grawitacyjnej, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji i stanu technicznego obiektów, 

− zakupiono: sprzęt komputerowy, mikrofony, drukarki, niszczarki, meble na wyposażenie 

biur i sal dydaktycznych, monitory eBoard dla osób niepełnosprawnych,;  

2) kompleks budynków przy ul. Popiełuszki 4: 

− dokonano bieżących przeglądów: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wentylacji 

grawitacyjnej, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji i stanu technicznego obiektów, 

− zakupiono: sprzęt komputerowy, model ramienia do iniekcji dożylnych, mikrofony,   

bieżnię, stół do tenisa stołowego, wagi laboratoryjne, wagę z analizą składu ciała, mo-

nitory eBoard dla osób niepełnosprawnych, , żelazko, deskę do prasowania, myjkę; 
3) kompleks budynków przy ul. Wyszyńskiego 3c: 

− dokonano bieżących przeglądów: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wentylacji 

grawitacyjnej, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji i stanu technicznego obiektów, 

− zakupiono: niszczarki, mikrofony, monitory eBoard dla osób niepełnosprawnych,  

odkurzacz, czajniki; 

4) obiekt przy ul. Wyszyńskiego 35: 

− dokonano bieżących przeglądów: sprzętu przeciwpożarowego, instalacji i stanu tech-

nicznego obiektów, 

− zakupiono: sprzęt komputerowy, monitory eBoard dla osób niepełnosprawnych, ekrany, 

projektory, opóźnieniomierz, suwmiarkę, niszczarkę. 
 

4. Gospodarka finansowa Uczelni 
 

Obsługą finansowo-księgową, planowaniem oraz opracowywaniem sprawozdań finansowych zaj-

muje się Dział Księgowości. Plan rzeczowo-finansowy opiniuje Rada Uczelni, natomiast sprawoz-

danie finansowe zatwierdza Rada Uczelni. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu 

badaniu przez zewnętrznego audytora oraz publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składa się z bilansu (w zł) zawierającego po stronie: 

Aktywów: 

Aktywa trwałe                                                        48 605 984,14 

Aktywa obrotowe                                      7 926 593,40 

Suma bilansowa aktywów                            56 532 577,54 

 

Pasywów: 

Kapitał podstawowy, w tym:                               50 803 764,40 

Zysk w 2019 r.                                         2 614 955,99 

Korekta wyniku z lat ubiegłych                      -10 244,62 

 

Rezerwy na świadczenia pracownicze                                          1 367 975,00 

Pozostałe rezerwy                                                           441 050,81 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:                                      3 323 845,02 

Fundusze specjalne                                                          737 749,86 

 

Rozliczenia międzyokresowe                                 595 942,31 

Suma bilansowa pasywów                               56 532 577,54 

   

oraz Rachunku Zysków i Strat. 

 

Rachunku Zysków i Strat (w zł) za rok obrotowy 2019:  

      

Przychody netto ze sprzedaży                         24 870 027,70 

Koszty działalności operacyjnej                                              -22 419 748,85 
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Pozostałe przychody operacyjne                                                    135 746,51 

Pozostałe koszty operacyjne                                                      -8 389,46 

Przychody finansowe                                           47 207,67 

Koszty finansowe                                             -8 565,58 

Podatek dochodowy od osób prawnych                                             -1 322,00  

Wynik finansowy                                                      2 614 955,99 

 

 

Zysk netto w kwocie 2 614 955,99 zł za rok obrotowy 2019 zwiększył Fundusz Zasadniczy, a ko-

rekta wyniku lat ubiegłych w kwocie 10 244,62 zmniejszyła Fundusz Zasadniczy.  

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazał zwiększenie środków pieniężnych 

o kwotę 453 160,93 zł. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy wykazało wzrost 

kapitału własnego o kwotę 14 714 783,08 zł. 

 

W ogólnych kosztach operacyjnych działalności dydaktycznej (w zł) mieści się:  
– zakup i inne zwiększenia księgozbioru do biblioteki uczelnianej            21 048,63  

– zakup wyposażenia i pomocy naukowo-dydaktycznych                       119 328,74 

 

Subwencja MNiSW na działalność dydaktyczną wyniosła 22 470 600 zł. Pozostałe środki finanso-

we to wpływy z opłat za studia niestacjonarne, podyplomowe, kursy, opłaty rekrutacyjne, absoluto-

ryjne, biblioteczne, sprzedaż wydawnictw własnych oraz wynajem obiektów.  

Dotacja na Fundusz Stypendialny wyniosła 2 834 100 zł, natomiast dotacja na FWON wyniosła     

133 000 zł. 

 

W ramach funduszy specjalnych w roku obrotowym zgromadzono i wypłacono następujące środki:  

Fundusz Stypendialny (w zł)                                             151 300,00  

Zwiększenie funduszu                    2 834 100,00 

Zmniejszenie funduszu                                                -2 660 050,00 

Stan funduszu na koniec roku                                       325 350,00 

 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Stan środków z dotacji z roku ubiegłego       10 244,62 

Zwiększenie funduszu         133 000,00 

Zmniejszenie funduszu                         -141 400,13 

Stan funduszu na koniec roku                1 844,49 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem (w zł)                      549 093,00   

Zwiększenie funduszu o odpis i inne przychody                               760 226,44                                 

Świadczenia – wypłaty w ramach działalności socjalnej na rzecz pracowników              -898 764,07 

Stan funduszu na koniec roku                                              410 555,37 

 

Nakłady na budowę rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 3 213 976,53 zł. 

 

Wszystkie podejmowane działania wpłynęły na poprawę jakości funkcjonowania Uczelni. Wyko-

nane w roku akademickim 2019/2020 prace modernizacyjno-remontowe przyczyniły się do pod-

niesienia walorów użytkowych (komfortu) sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych, co 

przekłada się na polepszenie warunków pracy i nauki w Uczelni. 

Ponieważ uczelniane budynki nie należą do najnowszych, w kolejnych latach, w miarę możliwości 

finansowych, konieczne jest sukcesywne dokonywanie remontów. 

 


