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I. Wynik finansowy, bilans i fundusz własny w obrocie 

1.1. Wynik finansowy  
 

Collegium Medicum uzyskało w roku 2012 ujemny wynik finansowy netto  
w wysokości 6.730,3 tys. zł, który zostanie pokryty z funduszu zasadniczego, po podjęciu 
stosownej uchwały przez Senat Uczelni.  

Analizując kształtowanie się wyniku finansowego, warto zwrócić uwagę na wzrost 
kosztów w pozycji pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, których wartość,  
w zestawieniu z rokiem 2011, uległa zwiększeniu odpowiednio o: 1.570,9 tys. zł i 1.796,1 tys. zł, 
W ujęciu procentowym dało to zwyżkę o 114,1% w pozostałych kosztach operacyjnych oraz  
o 616,2% w kosztach finansowych.  

W przypadku pozostałych kosztów operacyjnych na powyższą sytuację wpływ miało 
głównie dokonanie odpisu aktualizującego należności od Grupy-3J S.A, tj. Generalnego 
Wykonawcy realizującego umowę na roboty budowlane polegające na budowie obiektów 
Centrum Zdrowia Psychicznego, w łącznej kwocie 2.648,1 tys. zł.  Powodem dokonanego 
odpisu są zgłoszone do syndyka masy upadłościowej powstałe nadpłaty, wynikajace  
z solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za dokonanie zapłaty zatwierdzonym 
Podwykonawcom robót budowlanych zgodnie z art. 647 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny. Utworzenie odpisu związane jest z faktem, że nie została jeszcze ogłoszona 
lista wierzytelności oraz nie jest znany stan majątku G3J, a ten będzie dzielony pomiędzy 
wierzycieli. Brak listy wierzytelności skutkuje tym, że na dzień dzisiejszy żaden z wierzycieli nie 
może mieć pewności, czy i w jakiej wysokości wierzytelności te zostaną uznane. 

Wzrost kosztów finansowych zasadniczo spowodowany jest utworzoną rezerwą na 
naliczone odsetki ustawowe wobec firmy Cadolto Polska sp. z.o.o. W lutym 2013 roku 
wniesiono apelację od wyroku I instancji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu I instancji z dnia  
23 października 2012 roku żądanie zapłaty kar umownych zostało w całości oddalone,  
co w przypadku podtrzymania stanowiska przez Sąd II instancji będzie skutkowało 
koniecznością zapłaty odsetek od potrąconych na rzecz kar umownych zobowiązań 
wynikających z faktur VAT. W związku z powyższym na dzień bilansowy została utworzona 
rezerwa na odsetki  ustawowe w kwocie 1.868,7 tys. zł. 

Badając wynik finansowy uzyskany w Collegium Medicum na koniec 2012 warto także 
przypomnieć, że zawiera on m.in. wpływ utworzonych rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, 
nagrody jubileuszowe oraz niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę 521,5 tys. zł.  
Powyższe rezerwy zostały zaprezentowane w wyniku finansowym w pozycji zmiana stanu 
produktów. 

 
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie przychodów, kosztów oraz wynik finansowy 

za lata 2010 -2012 Collegium Medicum.  
 
Tab. 1. 

Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2010 – 2012 
 

lp wyszczególnienie 2010 2011 2012 dynamika 
2012/2011 

w tys. zł w tys. zł w tys. zł % 
1 Przychody z działalności dydaktycznej 80 097,6 83 085,0 82 930,7 99,8% 
2 Przychody z działalności badawczej 11 087,1 11 801,5 12 842,7 108,8% 
3 Pozostałe przychody operacyjne 3 223,4 2 360,0 2 628,8 111,4% 
4 Przychody ze sprzedaży towarów 4,6 19,9 23,8 119,7% 
5 Przychody finansowe  325,2 365,7 396,3 108,4% 
6 Koszty rodzajowe ogółem 93 437,2 94 853,4 99 961,5 105,4% 

6.1 Amortyzacja 4 505,1 4 638,0 4 380,0 94,4% 
6.2 Zużycie materiałów 5 527,6 5 771,1 6 120,7 106,1% 
6.3 Zużycie energii 2 667,8 2 615,5 3 321,4 127,0% 
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6.4 Usługi obce 5 822,5 6 696,8 7 688,6 114,8% 
6.5 Wynagrodzenia 58 684,7 59 154,6 60 139,1 101,7% 

6.6 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 971,9 13 456,0 14 938,5 111,0% 
w tym: stypendia doktoranckie 1 889,4 968,8 1 292,8 133,4% 

6.7 Aparatura naukowo-badawcza 1 081,3 1 057,9 1 895,7 179,2% 
6.8 Podróże służbowe 739,3 843,4 647,0 76,7% 
6.9 Pozostałe koszty 437,0 620,1 830,5 133,9% 
7 Zmiana stanu produktów -1 301,2 1 955,9 540,4 27,6% 
8 Pozostałe koszty operacyjne 894,2 1 376,4 2 947,3 214,1% 
9 Koszt własny sprzedanych towarów 3,9 13,6 15,2 111,8% 
10 Koszty finansowe  414,7 291,5 2 087,6 716,2% 
11 Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 - 
12 Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 - 
13 Podatek dochodowy 0,7 2,2 0,6 27,4% 
14 Zysk/strata netto 1 288,4 -860,9 -6 730,3 - 

 

1.2.  Bilans 
 
Suma bilansowa części bydgoskiej UMK na koniec 2012 roku uległa zwiększeniu  

o 93.142,4 tys. zł (tj. o 28%) w stosunku do roku 2011 (tab. 2). 
Zwiększona suma aktywów ogółem dotyczy aktywów trwałych, których wartość na 

koniec 2012 roku uległa zwiększeniu o kwotę 100.995 tys. zł. Spadły natomiast aktywa 
obrotowe (zniżka o 7.852,6 tys. zł), głównie z tytułu niższego stanu środków pieniężnych.  

W przypadku sumy pasywów, wzrost jest zasadniczo wywołany zwiększonym stanem  
po stronie zobowiązań i rezerw (zwyżka o 104.375 tys. zł).  
 
 
Tab. 2.  

Majątek i kapitały części bydgoskiej Uniwersytetu w latach 2011 - 2012 
 

AKTYWA 31.12.11 31.12.12 PASYWA 31.12.11 31.12.12 

A. Aktywa trwałe 311 471,4 412 466,4 A. Kapitał (fundusz) własny 224 222,1 212 989,5 

I. Wartości niematerialne i prawne 89,0 107,7 I. Kapitał podstawowy 225 083,0 219 719,8 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 311 382,4 412 358,7 II. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny 0,0 0,0 

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 III. Nie podzielony wynik finansowy z 
ubiegłych lat 0,0 0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 IV. Wynik finansowy netto roku 
obrotowego -860,9 -6 730,3 

V. Długoterminowe roz. 
międzyokresowe 0,0 0,0 B. Zobowiązania i rezerwy 108 457,3 212 832,3 

B. Aktywa obrotowe 21 208,0 13 355,4 I. Rezerwy 8 003,9 10 395,6 

I. Zapasy 411,7 411,4 II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 

II. Należności i roszczenia 4 661,0 5 868,7 III. Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specj. 20 582,7 25 546,1 

III. Środki pieniężne 15 735,3 6 717,8 1. Zobowiąania krótkoterminowe 11 550,8 16 205,8 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  400,0 357,5 2. Fundusze specjalne 9 031,9 9 340,3 

SUMA AKTYWÓW 332 679,4 425 821,8 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 79 870,7 176 890,7 

SUMA PASYWÓW 332 679,4 425 821,8 
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W ramach aktywów trwałych odnotowano zwyżkę głównie w pozycji rzeczowe aktywa 
trwałe, w której wartość zwiększyła się o kwotę 100.976,3 tys. zł (o 32,4%). Zmiana ta wiąże 
się, w szczególności, ze sporym wzrostem w 2012 roku w zestawieniu z rokiem ubiegłym, 
poniesionych nakładów na inwestycje budowlane, których oddanie do użytkowania planuje się 
po 2012 roku (głównie dotyczy to nie zakończonych inwestycji związanych z realizacją zadania 
p.n. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego  
w Bydgoszczy”). 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż sytuacja ta przy jednoczesnych wysokich odpisach 
umorzeniowych, powstałych na skutek oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych  
w latach poprzednich, istotnie wpłynęła na zmniejszenie się stanu kapitału podstawowego  
w pasywach (wartość w porównaniu z rokiem 2011 spadła o 5.363,2 tys. zł, tj. o 2,4%).  

Jak już wspomniano powyżej, w aktywach obrotowych zaobserwowano spadek,  
na który w znacznej mierze wpłynęło zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
9.017,5 tys. zł, co w ujęciu procentowym daje zniżkę o blisko 60%. Główny wpływ na powyższą 
sytuację miało zaangażowanie środków własnych na realizację inwestycji budowlanych.  

Śledząc zmiany w pasywach zaobserwowano znaczny wzrost po stronie zobowiązań  
i rezerw na zobowiązania, bowiem wartość tej pozycji uległa zwiększeniu o ponad  
100.000 tys. zł, tj. o blisko 100%. W szczególności odnotowano wzrost w pozycji rozliczenia 
międzyokresowe, której wielkość wzrosła z kwoty 79.870,7 tys. zł (dane za rok 2011) do kwoty 
176.890,7 tys. zł (dane za rok 2012), co w ujęciu procentowym daje zwyżkę w roku 2012  
o ponad 121%. Zasadniczy wpływ na ich zwyżkę ma wzrost otrzymanych i nierozliczonych 
dotacji celowych na inwestycje, głównie na realizację Wieloletniego Programu Medyczny 
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. 
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II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) 

2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej  
 
Przychody z działalności operacyjnej oraz przychody finansowe Collegium Medicum  

za rok 2012 (tab. 3) wyniosły łącznie 98.822,3 tys. zł i były wyższe od uzyskanych w 2011 r.  
o kwotę 1.190,2 tys. zł, co w ujęciu procentowym daje zwyżkę o 1,2%.  

Natomiast przychody nieuwzględniające nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, 
amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego wzrosły o kwotę 
1.785,5 tys. zł.  

 
Podstawową pozycję przychodów stanowi przyznana przez Ministerstwo Zdrowia na 

2012 rok dotacja na działalność dydaktyczną, w ramach której uwzględniana jest: 
 część zasadnicza dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów 

stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich  
i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty  
(dotacja stacjonarna) w wysokości 60.993,6 tys. zł; 

 dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi  
w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych uczelni w wysokości 2.605,7 tys. zł; 

 dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia  
w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, 
pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych  
w wysokości 349,3 tys. zł; 

 kształcenie i rehabilitacja lecznicza studentów niepełnosprawnych w kwocie  
98,2 tys. zł.  

Ponadto, w pozycji przychody pochodzące z dotacji budżetowej wykazana jest 
przyznana po raz pierwszy w 2012 roku dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań 
projakościowych  w wysokości 310 tys. zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest zgodnie z art. 
94b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym na finansowanie zwiększenia wysokości 
stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla 30% najlepszych 
doktorantów. 

W analizowanym okresie przyrost przychodów z wyżej wymienionych dotacji 
budżetowych, wyniósł 2,2%, tj. 1.414,5 tys. zł. Istotny wpływ na taką sytuację miało zwiększenie 
dotacji podmiotowej z budżetu państwa o kwotę 983,3 tys. zł tytułem dofinansowania wydatków 
na ubezpieczenia społeczne w ramach przyznanej dotacji podmiotowej, w związku  
z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. 

Badając dynamikę poszczególnych pozycji przychodów z działalności operacyjnej  
i finansowej Uczelni, zaobserwowano zasadniczy wzrost w przychodach z działalności 
operacyjnej, głównie po stronie opłat za zajęcia dydaktyczne (zwyżka w wysokości  
1.499,2 tys. zł, tj. 11,7%) oraz w pozycji przychody ogółem z działalności badawczej (zwyżka  
w wysokości 1.041,2 tys. zł, tj  8,8%).  

W przypadku wzrostu opłat za zajęcia dydaktyczne największy wpływ miało uzyskanie 
większych przychodów tytułem opłat za studia na Wydziale Lekarskim.  

Natomiast wyższe przychody z działalności badawczej mają związek głównie  
z większym niż w roku 2011 wykorzystaniem dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.    

Kontynuując omawianie przychodów z działalności operacyjnej i finansowej pozostaje 
wskazać, iż na koniec 2012 roku obniżce uległy pozostałe przychody z działalności 
dydaktycznej. Zasadniczy wpływ na omówioną powyżej sytuację ma niższy niż w roku 2011 
poziom pozyskanych środków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (zakończenie 
pod koniec 2011 roku projektu p.n. „Program rozwoju Collegium Medicum UMK”). 

Wzrost w pozostałych przychodach operacyjnych o kwotę 268,8 tys. zł, tj. o 11,4% 
spowodowany jest przede wszystkim rozwiązaniem odpisów aktualizujących na należności  
od Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 
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Tab. 3. 
 

Przychody z działalności operacyjnej i finansowej w latach 2010-2012 
 
 

lp  wyszczególnienie 
2010 2011 2012 dynamika 

2012/2011 
[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

I. Przychody z działalności 94 737,9 97 632,1 98 822,3 101,2% 

  
przychody z działalności nieuwzględniające przychodów z 
tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, 
amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży 
majątku trwałego 

93 323,1 96 101,5 97 887,0 101,9% 

  w tym:         
1 Przychody pochodzące z dotacji budżetowej 63 339,0 62 942,4 64 356,9 102,2% 

2 Opłaty za zajęcia dydaktyczne 10 996,3 12 765,3 14 264,5 111,7% 

3 Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym: 5 762,4 7 377,3 4 309,3 58,4% 

  -przychody z programów międzynarodowych 187,4 178,7 337,6 188,9% 

  -przychody z funduszy strukturalnych 2 686,1 4 001,4 996,3 24,9% 

4 Przychody ogółem z działalności badawczej 11 087,1 11 801,5 12 842,7 108,8% 

5 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4,6 19,9 23,8 119,6% 

6 Pozostałe przychody operacyjne 3 223,3 2 360,0 2 628,8 111,4% 

  

pozostałe przychody operacyjne nieuwzględniające 
przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych 
księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł  
oraz sprzedaży majątku trwałego 

1 808,5 829,4 1 693,5 204,2% 

7 Przychody finansowe 325,2 365,7 396,3 108,4% 

 
W 2012 roku Collegium Medicum otrzymało na działalność operacyjną dotacje, których 

zestawienie zawiera tabela 4. 
 
 

Tab. 4.  
 

Dotacje na działalność operacyjną otrzymane przez część bydgoską Uniwersytetu  
w latach 2010-2012  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

lp. wyszczególnienie 
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 2011r. do 

2010r. 
2012r. do 

2011r. 
[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 

I Dotacje na działalność operacyjną           
1 Działalność dydaktyczna MZ 63 339,0 62 922,4 64 187,0 99,3% 102,0% 

2 Dotacja projakościowa  - stypendia doktoranckie  0,0 0,0 310,0 - - 

3 Działalność statutowa / Dotacja na utrzymanie 
potencjału badawczego  - MNiSW 2 194,3 3 322,4 3 017,7 151,4% 90,8% 

4 Badania własne / Dotacja na rozwój młodych 
naukowców - MNiSW 533,0 673,0 550,7 - 81,8% 

5 Projekty badawcze MNiSW 
1 788,8 926,9 486,6 51,8% 52,5% 

0,0 1 591,7 2 078,5 - 130,6% 

6 

Dotacje na dofinansowanie programów 
międzynarodowych, z tego: 0,0 31,1 0,0 - 0,0% 

MNiSW 0,0 0,0 0,0 - - 
Unia Europejska 0,0 31,1 0,0 - 0,0% 

7 Dotacje z Funduszy Strukturalnych 1 386,1 3 991,4 1 304,4 288,0% 32,7% 

8 Urząd Marszałkowski w Toruniu 129,4 0,0 0,0 0,0% - 
9 Urząd Miasta w Grudziądzu 51,5 29,8 45,8 57,9% 153,7% 

  Razem dotacje na działalność operacyjną 69 422,1 73 488,7 71 980,7 105,9% 97,9% 
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Dotacje na działalność operacyjną otrzymane w latach 2010-2012 według donatorów 
 

lp. wyszczególnienie donator 
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

[w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] 

1 Ministerstwo Zdrowia MZ 63 339,0 91,2% 62 922,4 85,6% 64 187,0 89,2% 

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego MNiSW 4 722,2 6,8% 5 521,0 7,5% 4 560,7 6,3% 

3 Narodowe Centrum Nauki NCN 0,0 0,0% 1 591,7 2,2% 2 078,5 2,9% 

4 Środki z Programów Międzynarodowych 
(UE) UE 0,0 0,0% 31,1 0,0% 0,0 0,0% 

5 Środki z Europejskich Funduszy 
Strukturalnych (UE) EFS 1 180,0 1,7% 3 392,7 4,6% 1 108,7 1,5% 

6 Urząd Marszałkowski w Toruniu UMT 129,4 0,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

7 Urząd Miasta w Grudziądzu UMG 51,5 0,1% 29,8 0,0% 45,8 0,1% 

  Razem:   69 422,1 100,0% 73 488,7 100,0% 71 980,7 100,0% 

 
 

Dotacja podmiotowa w obszarze bieżącej działalności dydaktycznej i finansowania 
świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia studentów, przyznana przez Ministerstwo Zdrowia 
(MZ) na rok 2012, wyniosła 64.187 tys. zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 1.264,6 tys. zł,  
tj. o 2%. Zasadnicza część powyższej dotacji, bo ok. 95% jej wartości, została przyznana na 
zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym remonty. Pozostałą 
kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 3.053,2 tys. zł, Ministerstwo Zdrowia przydzieliło 
Uczelni na realizację pozostałych zadań. 

Otrzymane w roku 2012 dotacje na cele naukowo-badawcze w wysokości 6.133,5 tys. zł 
były niższe od uzyskanych w roku 2011 o 380,5 tys. zł, tj. o 5,8%, głównie z tytułu przyznanej 
na 2012 rok mniejszej kwoty dotacji na działalność statutową z przeznaczeniem na utrzymanie 
potencjału badawczego (spadek o 304,8 tys. zł) i młodych naukowców (spadek o 122,3 tys. zł). 

W badanym okresie pozyskano mniejsze środki z funduszy strukturalnych w ramach 
działalności operacyjnej (zniżka o 2.687 tys. zł, tj. o blisko 33%), co w głównej mierze wiązało 
się z zakończeniem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
p.n. „Program rozwoju Collegium Medicum UMK”. 

 
Sumarycznie ujmując, otrzymane dotacje i dofinansowania do dyspozycji Collegium 

Medicum w omawianym roku sprawozdawczym były niższe od uzyskanych w 2011 r.  
o 1.508 tys. zł, tj. o ok. 2%.  

 

2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne  
 

Rok 2012 to kolejny rok, w którym odnotowano wzrost przychodów z odpłatności za 
usługi edukacyjne. W zestawieniu z rokiem 2011 tego rodzaju przychody uległy zwiększeniu  
o kwotę 1.499,2 tys. zł, tj. o blisko 12% (tab. 5). 

 
Wykaz tego typu przychodów w rozbiciu na poszczególne wydziały przedstawia  

poniższa tabela.  
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Tab. 5. 

Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2010-2012 
 

lp. wyszczególnienie 
2010 2011 2012 dynamika 

2011/2010 
dynamika 
2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 

1 Wydział Farmaceutyczny 2 754,1 2 849,2 2 615,2 103,5% 91,8% 

2 Wydział Lekarski 3 437,3 4 748,5 6 560,6 138,1% 138,2% 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 498,8 3 659,3 3 394,2 104,6% 92,8% 

4 Kursy specjalizacyjne i podyplomowe 1 187,0 957,8 1 262,0 80,7% 131,8% 

5 Inne opłaty za zajęcia 119,1 550,5 432,5 462,2% 78,6% 

  Razem 10 996,3 12 765,3 14 264,5 116,1% 111,7% 

 
Globalny wzrost wskazanych wyżej przychodów w 2012 roku w stosunku  

do 2011 roku był przede wszystkim podyktowany uzyskaniem większych przychodów tytułem 
opłat za studia na Wydziale Lekarskim (zwyżka o 1.812,1 tys. zł, tj. o ok. 38%). Istotny wpływ na 
taki stan rzeczy miała zwyżka przychodów z tytułu opłat za studia anglojęzyczne.  

Badając strukturę przychodów z tytułu opłat za studia za rok 2012, największy udział 
zaobserwowano na Wydziale Lekarskim (52%), zaraz potem na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
(27%). Nieco mniejszy wkład od wskazanych powyżej Wydziałów CM miał Wydział 
Farmaceutyczny, którego udział w tych przychodach stanowił 21%. 

W stosunku do danych za rok 2011, przychody z tytułu kursów specjalizacyjnych oraz 
podyplomowych w 2012 roku zwiększyły się o prawie 32%, tj. o kwotę 304,2 tys. zł. Sytuacja  
ta miała związek z większą realizacją kursów specjalizacyjnych w roku 2012. 

 

2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego 
 

Poniesione koszty działalności statutowej z przeznaczeniem na utrzymanie potencjału 
badawczego wyniosły w 2011 roku ogółem 3.914,5 tys. zł (tab. 7).  

W zestawieniu z danymi finansowymi z roku 2011 koszty utrzymania potencjau 
badawczego za rok 2012 wzrosły o 1.313 tys. zł, co w ujęciu procentowym daje ich zwyżkę  
o 50,5%. Zaobserwowana zmiana to skutek przede wszystkim dokonanych w 2012 r.  
na wyższą kwotę zakupów aparatury naukowo-badawczej (wzrost o 787,7 tys. zł, tj. o 172,6%) 
oraz zwiększonych wydatków z tytułu zakupionych odczynników (wzrost o kwotę 317 tys. zł). 
Poza tym, odnotowano wzrost kosztów podróży o kwotę 54 tys. zł, tj. o 28,9%, głównie z tytułu 
zagranicznych podróży służbowych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 roku zasadnicze pozycje kosztów 
utrzymania potencjału badawczego stanowiły: zakup materiałów, odczynników i książek  
(udział 39%) i zakup aparatury specjalnej (udział 31,8%).  

Powyższe dane prezentuje poniższa tabela. 
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Tab. 7. 
 

Koszty utrzymania potencjału badawczego w latach 2010-2012 r. 
 

lp. wyszczególnienie 2010 struktura  2011 struktura  2012 struktura  dynamika 
2012/2011 

    [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 

1 zakup aparatury specjalnej 629,5 22,9% 456,3 17,5% 1 244,0 31,8% 272,6% 

2 zakup materiałów, 
odczynników, książek 1 068,5 38,9% 1 172,9 45,1% 1 525,9 39,0% 130,1% 

3 
wypłaty z bezosobowego 
funduszu płac, honorariów 
wraz z narzutami 

6,7 0,2% 13,9 0,5% 7,8 0,2% 56,1% 

4 krajowe i zagraniczne podróże 
służbowe 157,2 5,7% 186,6 7,2% 240,6 6,1% 128,9% 

5 zakup czasopism - 
prenumerata 13,4 0,5% 31,4 1,2% 0,1 0,0% 0,4% 

6 wydatki na łączność 
komputerową 42,4 1,5% 76,8 3,0% 81,5 2,1% 106,1% 

7 pozostałe usługi i opłaty 342,2 12,4% 168,6 6,5% 198,4 5,1% 117,7% 

8 narzut na rzecz uczelni 489,1 17,8% 495,0 19,0% 616,3 15,7% 124,5% 

  razem 2 749,0 100,0% 2 601,5 100,0% 3 914,5 100,0% 150,5% 

 
Wysokość dotacji przyznanej przez MNiSW oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN)  

na utrzymanie potencjału badawczego na 2012 rok wyniosła łącznie 3.017,7 tys. zł. 
Niewykorzystane środki z 2011 roku wyniosły w sumie 1.444,9 tys. zł co oznacza, że na 
utrzymanie potencjału badawczego, łącznie do wykorzystania dla Wydziałów CM na 2012 rok, 
przeznaczono kwotę 4.462,6 tys. zł. W badanym roku, w ramach omawianej działalności, 
wydano 3.914,5 tys. zł, czyli o 1.313 tys. zł więcej aniżeli w 2011 roku.  

 

Szczegółowe zestawienie środków, którymi dysponowały Wydziały w 2012 r.  
i ich wykorzystanie przedstawia zestawienie poniżej: 

 
 Tab. 8. 

 
Środki w dyspozycji wydziałów części bydgoskiej Uniwersytetu w 2012 r. na utrzymanie 

potencjału badawczego i ich wykorzystanie. 
          
                                                   w tys. zł 

lp. wyszczególnienie niewykorzystane 
środki z 2011 r.  

kwota przyznana 
 na 2012 r. wydano w 2012 r. pozostało 

1 Wydział Lekarski 768,7 1 763,2 2 205,3 326,6 

2 Wydział Farmaceutyczny 338,5 775,4 1 036,0 77,9 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 337,7 479,1 673,2 143,6 

  razem 1 444,9 3 017,7 3 914,5 548,1 
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2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców 
 

Kwota przyznanej dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
na 2012 rok wyniosła łącznie 550,7 tys. zł. Wykorzystanie powyższej kwoty sięgnęło poziomu 
97%, a to oznacza, że w tym zakresie wydano 534 tys. zł (tab. 6).  
 

Tab. 6  

 

Środki na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2012 rok 

                             w tys. zł 

lp. wyszczególnienie niewykorzystane 
środki z 2011 r.  

kwota przyznana 
 na 2012 r. wydano w 2012 r. pozostało 

1 Wydział Lekarski 44,9 433,5 433,1 45,3 

2 Wydział Farmaceutyczny 0,8 26,8 18,9 8,7 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 5,8 90,4 82,0 14,2 

  razem 51,5 550,7 534,0 68,2 
 
 

2.5. Projekty badawcze  
  
W 2012 r. koszty własne (tożsame z przychodem) związane z projektami badawczymi  

w Collegium Medicum wyniosły 2.554,2 tys. zł, tj. o ok. 20% więcej w porównaniu ze stanem  
z roku 2011.  

W omawianym okresie sprawozdawczym największy udział w kwocie środków 
wykorzystanych na realizację projektów badawczych miały: Wydział Lekarski i Wydział 
Farmaceutyczny, który wkład wyniósł odpowiednio: 72% i 23,2% (tab. 9). 

 
Największą kwotę środków z projektów badawczych odnotowano po stronie Wydziału 

Lekarskiego (1.839,5 tys. zł) co oznacza, że Wydział ten pozyskał znacznie więcej środków  
na ten cel aniżeli w roku 2011 (zwyżka o 983,9 tys. zł).  

Natomiast w pozostałych wydziałach CM odnotowano spadek środków pozyskanych  
na finansowanie projektów badawczych, który w obu przypadkach wyniósł ponad 200 tys. zł.  
 
Tab. 9. 
 

Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w 2012 roku   
 

lp. Wyszczególnienie 2012 
w tys. zł 

struktura 
[%] 

I Wydział Lekarski 1839,5 72,0% 

II Wydział Farmaceutyczny 588,8 23,1% 

III Wydział Nauk o Zdrowiu 125,9 4,9% 

  RAZEM  2 554,2 100,0% 
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2.6. Umowna działalność badawcza i usługowa 
 
 

W 2012 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży umownych prac badawczych i działalności 
usługowej w wysokości 5.748,6 tys. zł (tab. 10). W stosunku do roku 2011 przychody te spadły  
o 673,1 tys. zł, tj. o 10,5%. Ma to zasadniczy związek z działalnością usługową prowadzoną na 
Wydziale Lekarskim, na którym tego typu przychody uległy zmniejszeniu w stosunku do 2011 
roku o 820 tys. zł.  

Podobnie jak w roku 2012, największy udział w pozyskaniu przychodów z działalności 
usługowej CM w roku 2012 miały: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – ok. 54% oraz Katedra  
i Zakład Genetyki Klinicznej – ok. 31%, znajdujące się na Wydziale Lekarskim. 

Collegium Medicum w roku 2012 osiągnęło zysk na umownej działalności badawczej 
 i usługowej w wysokości 554,1 tys. zł.  
 
 
Tab. 10. 

Przychody uzyskane przez wydziały w ramach umownej działalności badawczej  
i usługowej w latach 2010-2012 

 

lp. wyszczególnienie 
2010 struktura 2011 struktura 2012 struktura dynamika 

2012/2011 

[w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 

1 Wydział Lekarski 5 986,2 94,0% 6 013,7 93,6% 5 193,7 90,3% 86,4% 

2 Wydział 
Farmaceutyczny 383,3 6,0% 408,0 6,4% 554,9 9,7% 136,0% 

  razem 6 369,5 100,0% 6 421,7 100,0% 5 748,6 100,0% 89,5% 

 
 
Tab. 11. 

Koszty własne umownej działalności badawczej i usługowej w latach 2010-2012 
 

 lp. wyszczególnienie 
2010 struktura 2011 struktura 2012 struktura dynamika 

2012/2011 

[w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 

1 Wydział Lekarski 4 876,8 93,5% 5 129,8 93,0% 4 832,8 93,0% 94,2%

2 Wydział Farmaceutyczny 338,3 6,5% 384,4 7,0% 361,7 7,0% 94,1%

  razem 5 215,1 100,0% 5 514,2 100,0% 5 194,5 100,0% 94,2%
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 III. Koszty ogólne i wydziałowe 

 

3.1. Koszty ogólne  
 

W 2012 roku w części bydgoskiej Uniwersytetu wygenerowano koszty ogólne na 
poziomie 21.351,7 tys. zł i były one o 1.400,6 tys. zł wyższe niż w roku poprzednim. Oznacza  
to, iż w ujęciu procentowym, uległy zwiększeniu o 7%. W ramach omawianych kosztów 
ogólnych mieszczą się koszty ogólne Collegium Medicum oraz koszty Biblioteki Medycznej 
(BM). 

 

Szczegóły zawiera tabela poniżej. 
 
Tab. 12. 

Koszty ogólne części bydgoskiej Uniwersytetu w latach 2010-2012 
 

lp. wyszczególnienie 

wykonanie dynamika 
2012/2011 2010 2011 2012 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

1 Biblioteka Medyczna 1 475,2 1 552,7 1 598,7 103,0% 

2 Koszty ogólne Collegium Medicum  16 745,5 18 398,4 19 753,0 107,4% 

  razem 18 220,7 19 951,1 21 351,7 107,0% 

  
razem koszty ogólne  
po korekcie o nieodpłatnie otrzymane 
księgozbiory 

18 177,7 19 911,5 21 329,1 107,1% 

 
 

Obserwuje się, iż koszty ogólne Collegium Medicum, w stosunku do roku 2011 wzrosły  
o 7,4%, dając w ujęciu wartościowym kwotę wyższą o 1.354,6 tys. zł. Wykazany wzrost był 
głównie skutkiem  zwiększonych wydatków z tytułu remontów i konserwacji budynków w ramach 
usług obcych (zwyżka rzędu 280 tys. zł). Poza tym wzrosły także wydatki w ramach amortyzacji 
środków trwałych (zwyżka o kwotę prawie 322 tys. zł).  Ponadto odnotowano, iż zwiększeniu 
uległy koszty związane ze zużyciem energii (wzrost w stosunku do wielkości zeszłorocznej 
sięgnął poziomu 530 tys. zł, tj. 36,4%). We wspomnianej kategorii  kosztów zasadniczy wpływ 
na rzeczony wzrost miały środki wydatkowane na energię elektryczną. 

 

W poddanym analizie roku działalność Biblioteki Medycznej wygenerowała koszty 
ogólne na poziomie 1.598,7 tys. zł. Natomiast w roku 2011 kwota wskazanych kosztów sięgnęła 
poziomu 1.552,7 tys. zł. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż nastąpił wzrost równy 
46 tys. zł, tj. 3%. W tym zakresie największą zwyżkę odnotowano po stronie amortyzacji 
jednorazowej dotyczącej zbiorów bibliotecznych, których wartość uległa zmianie o ponad  
55 tys. zł, tj. o 93%.  
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3.2. Koszty wydziałowe 
 
 
Koszty wydziałowe Collegium Medicum w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 

3.739,5 tys. zł. Oznacza to zatem, iż w porównaniu do wielkości zaewidencjonowanych kosztów 
w roku poprzednim odnotowano wzrost o kwotę 75,7 tys. zł, tj. o 2,1%. Badając strukturę 
rzeczonych kosztów wskazać należy, iż podobnie jak w latach wcześniejszych na ich 
zasadnicze pozycje składają się przede wszystkim wynagrodzenia administracji wraz  
z pochodnymi, które w wysokości 1.591,9 tys. zł, stanowią 42,6% globalnej wysokości kosztów 
wydziałowych (dla porównania w roku 2011 wskaźnik udziału wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
był nieco niższy i sięgał poziomu 39,2%). 
 
 
Tab. 13. 

Koszty wydziałowe w latach 2011-2012 
 

lp. wyszczególnienie 

2011 
w tym: 

wynagrodzenia    
i pochodne 

2012 
w tym: 

wynagrodzenia     
i pochodne 

dynamika 
2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

1 Wydział Farmaceutyczny 643,3 314,9 893,5 352,9 138,9% 

2 Wydział Lekarski 1 619,6 455,4 1 059,8 514,7 65,4% 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 1 400,9 666,9 1 786,2 724,3 127,5% 

  razem 3 663,8 1 437,2 3 739,5 1 591,9 102,1% 

 
  
W ramach wygenerowanych kosztów wydziałowych Collegium Medicum w badanym 

roku, w zestawieniu z danymi za 2011 roku, największy wzrost wartościowy zanotowano na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu (o 385,3 tys. zł, tj. o 27,5%). Niewiele mniejszą zmianę o charakterze 
wzrostowym odnotowano na Wydziale Farmaceutycznym, gdzie koszty uległy zwiększeniu  
o 250,2 tys. zł, tj. o 38,9%. Wskazany przyrost na Wydziale Nauk o Zdrowiu dotyczy głównie 
wzrostu kosztów pracy, wyższego zużycia materiałów oraz pozostałych usług. Natomiast 
odnotowana zwyżka na Wydziale Farmaceutycznym dotyczy głównie pozostałych usług oraz 
zakupu materiałów i środków trwałych. 

 

Nadmienić należy, iż sporą obniżkę zaobserwowano po stronie kosztów wydziałowych 
wygenerowanych przez Wydział Lekarski (spadek w porównaniu z ich wielkością ubiegłoroczną 
o 559,8 tys. zł, tj. o 34,6%). Na wskazane obniżenie miała wpływ zasadniczo zmiana miejsca 
ewidencji kosztów związanych z realizacją studiów anglojęzycznych, które dotychczas 
realizowane były na Wydziale Lekarskim. Natomiast w roku 2012 w związku z utworzeniem 
Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK, które na mocy 
Zarządzenia Rektora nr 31 z dnia 28 lutego 2012 roku funkcjonuje jako jednostka 
ogólnouczelniana, generowane koszty ujmowane są w ramach tego Centrum. 
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IV. Działalność inwestycyjna  
 
 
W 2012 roku w Collegium Medicum poniesiono nakłady finansowe na rzeczowe aktywa 

trwałe w łącznej wysokości 114.588,8 tys. zł.  
 
Podobnie jak w latach poprzednich głównymi źródłami finansowania działalności 

inwestycyjnej Uczelni w 2012 roku były środki przyznane przez Ministerstwo Zdrowia które 
stanowiły aż 86,9% środków ogółem (w roku 2011 udział ten był zbliżony i wynosił 87,4%).  
Ze środków własnych natomiast sfinansowano 11,1% wydatków (dla porównania ze środków 
własnych na działalność inwestycyjną w poprzednim roku pochodziło 10,7% środków ogółem). 
Pozostałą część to znaczy 2%, porównywalnie do roku poprzedniego, stanowiły środki 
pochodzące między innymi z funduszy strukturalnych, jednostek samorządu terytorialnego  
i innych.  

W 2012 roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Collegium Medicum, tak jak  
w ciągu kilku minionych lat, była kontynuacja rozpoczętej w 2006 roku realizacji inwestycji pod 
nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego  
w Bydgoszczy”, której nakłady poniesione w badanym roku, sfinansowano niemalże w całości 
ze środków otrzymanych w postaci dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia. Omawiane zadanie 
pochłonęło 85% łącznych nakładów inwestycyjnych. 

 
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania przedstawia 

poniższa tabela. 
 

Tab. 14.  
Zadania inwestycyjne w 2012 roku i źródła ich finansowania  

 
1. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota  
[w tys. zł] 

1. 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im A. Jurasza w Bydgoszczy - Wieloletni Program 
Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy 97 363,3 

środki własne 317,5 

MZ 97 045,8 

2. Budynek Dydaktyczny ul. Łukasiewicza 1 -adaptacja części budynku dla potrzeb 
CM KiZ Anatomii Prawidłowej 2 531,7 

  środki własne 185,0 

  MZ 2 346,7 

3. 

Budynek Biofizyki ul. Jagiellońska 13-Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi 431,6 

środki własne 272,9 

fundusze strukturalne 158,7 

4. 
Budynek KIS ul. Jagiellońska 13-Termomodernizacja budynku 125,2 
środki własne 78,0 

fundusze strukturalne 47,2 

5. 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy - Prace w ramach projektu 
"Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania 
energii" 

9,9 

środki własne 3,6 

fundusze strukturalne 6,3 

6. 
Budynek Dydaktyczny ul. Karłowicza 24 - Program Funkcjonalno - Użytkowy, 
dokumentacja techniczno-budowlana + projekt wykonawczy + pozwolenie na 
budowę - środki własne 

86,7 

7. Budynek "A"   ul. Jagiellońska 13 - Modernizacja budynku-środki własne 29,7 
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8. 
Budynek "A"   ul. Jagiellońska 13 - Winda dla osób niepełnosprawnych (Zadanie 
związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych)-
środki własne 

200,1 

9. Budynek "F" ul. Jagiellońska 15 - projekt ogrodzenia-środki własne 7,4 

10. Budynek Dydaktycznych ul. Świętojańska 20 – zagospodarowanie terenu - II etap 
50% + wykonanie projektu ogrodzenia-środki własne 185,0 

11. 
Budynek ul. Kurpińskiego 5 – przyłącze ciepłownicze wraz z węzłem cieplnym - 
środki własne 60,0 

12. 
Budowa Domu Studenckiego nr 3-realizacja budynku - stan surowy zamknięty-
środki własne 8 393,8 

13. 
Centrum Symulacji Medycznych - Program Funkcjonalno-Użytkowy 55,1 
środki własne 1,1 

fundusze strukturalne 54,0 

14. 

Pozostałe zadania budowlane 449,2 
środki własne 152,4 

MZ 122,3 

fundusze strukturalne 127,9 

pozostałe 46,6 

15. 

Zakup środków trwałych powyżej 3.500 PLN z tego: 3 594,9 
środki własne 1 731,2 

MNiSW 1 462,8 
pozostałe 400,9 

16. 
Zakup środków trwałych do 3.500 PLN z tego: 839,7 
środki własne 806,3 

pozostałe 33,4 

17. 
Zbiory biblioteczne 95,3 
środki własne 95,3 

18. 
Zakup WNiP powyżej 3.500 PLN z tego: 103,5 
środki własne 103,5 

19. 
Zakup WNiP do 3.500 PLN z tego: 26,7 
środki własne 26,7 

  Razem 114 588,8 

 

  
w tym, ze środków: Kwota w zł 

własne 12 736,2 

MNiSW 1 462,8 

MZ 99 514,8 

fundusze strukturalne 394,1 

pozostałe 480,9 

Razem 114 588,8 
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V. Fundusz pomocy materialnej 

5.1. Stypendia 
 
Wypłaty stypendiów w ramach Funduszu pomocy materialnej dla studentów  

i doktorantów w 2012 roku w Collegium Medium zaprezentowano w poniższych tabelach. 
 
 
Tab. 15. 

Wypłaty stypendiów dla studentów w latach 2010-2012  
 

lp. wyszczególnienie 
2010 2011 2012 dynamika 

2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

1 stypendia socjalne 3 598,7 3 888,7 4 544,0 116,9% 

2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 2 655,2 2 429,1 1 914,0 78,8% 

3 zasiłki losowe 56,3 48,8 24,1 49,4% 

4 stypendia dla niepełnosprawnych 198,3 198,6 207,0 104,2% 

5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 6 508,5 6 565,2 6 689,1 101,9% 

6 stypendia ministra 41,0 26,6 123,2 463,2% 

  razem (5+6) 6 549,5 6 591,8 6 812,3 103,3% 

 
Liczba studentów otrzymujących stypendia i średnia wysokość 1 stypendium  

w Collegium Medicum przedstawia się następująco: 
 

- 2009 r. - 2 106  studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   346,7 zł  
- 2010 r. - 2 172  studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   333,0 zł  
- 2011 r. - 1 175  studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   620,8 zł  
- 2012 r. - 976  studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   761,5 zł  

 
 
Tab. 16. 

Wypłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2010-2012 
 

lp. wyszczególnienie 
2010 2011 2012 dynamika 

2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

1 stypendia socjalne 25,7 17,5 18,4 105,1% 

2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 56,8 65,0 109,8 168,9% 

3 zasiłki losowe 5,8 7,0 0,0 0,0% 

4 stypendia dla niepełnosprawnych 1,1 3,6 2,8 77,8% 

5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 89,4 93,1 131,0 140,7% 

 
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i średnia wysokość 1 stypendium  

w Collegium Medicum przedstawia się następująco: 
 

- 2009 r. - 30  doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   267,5 zł  
- 2010 r. - 29  doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   308,1 zł  
- 2011 r. - 32  doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   323,4 zł  
- 2012 r. - 34  doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc -   428,0 zł  
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5.2. Przychody i koszty domów studenckich 
 

1. Przychody z prowadzenia domów studenckich przedstawiają się następująco: 
 
 
Tab. 17. 

Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2010-2012 
 

lp. wyszczególnienie 2010 2011 2012 dynamika 
2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 

1 wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy 
studenckie 1 156,3 1 181,6 1 277,4 108,1% 

2 wpływy z wynajmu i inne 8,0 7,5 8,6 114,7% 

3 dotacja z funduszu pomocy materialnej 837,1 235,6 612,4 259,9% 

4 pozostałe przychody 2,6 2,6 26,1 1003,8% 

5 razem przychody 2 004,0 1 427,3 1 924,5 134,8% 

6 udział odpłatności studentów, doktorantów i gości w ogólnych 
kosztach utrzymania bez remontów 102,9% 100,8% 116,8% - 

 
W poddanym badaniu okresie sprawozdawczym w obszarze przychodów z prowadzenia 

domów studenckich Collegium Medicum, odnotowano zwiększenia we wszystkich tytułach. 
Największy wzrost (o 376,8 tys. zł, tj. o prawie 160%) uwidoczniony jest w pozycji dotacja  
z funduszu pomocy materialnej, w ramach której finansowane są remonty domów studenckich. 
Ponadto spore zwiększenie zaobserwowano także po stronie przychodów otrzymanych  
z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie. Warto nadmienić,  
iż rzeczone przychody w kwocie 1.277,4 tys. zł stanowią ok. 66% łącznej wielkości uzyskanych 
w 2012 roku przychodów. Podsumowując, w analizowanym roku przychody z prowadzenia 
domów studenckich wzrosły w zestawieniu z ich wielkością z roku poprzedniego o 34,8%, dając 
wzrost w ujęciu wartościowym łącznie o 497,2 tys. zł (tab. 17).  

 
Collegium Medicum osiągnęło poziom wpływów z odpłatności studentów, doktorantów 

oraz gości przewyższający o prawie 17% koszty utrzymania domów bez remontów, które 
finansowane są ze środków w ramach dotacji na Fundusz pomocy materialnej. 

 
 

2. Koszty prowadzenia domów studenckich przedstawiają się następująco: 
 

Tab. 18. 
Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2010-2012 

 

lp. wyszczególnienie 2010 2011 2012 dynamika 
2012/2011 

[w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 
1 amortyzacja 43,5 38,5 39,9 103,6% 

2 materiały 202,1 220,9 193,0 87,4% 

3 energia - ogółem 337,5 309,0 325,0 105,2% 
  w tym: cieplna 232,5 210,4 208,5 99,1% 

4 pozostałe koszty materialne i usługi 114,6 79,6 71,0 89,2% 

5 remonty 837,1 235,6 612,4 259,9% 

6 wynagrodzenia 351,3 365,2 361,3 98,9% 

7 narzuty na wynagrodzenia 57,0 57,5 63,4 110,3% 
8 odpis na fundusz socjalny 17,3 19,2 19,5 101,6% 

9 pozostałe koszty 0,0 82,2 20,4 24,8% 

  razem koszty 1 960,4 1 407,7 1 705,9 121,2% 
  razem koszty pomniejszone o koszty remontów 1 123,3 1 172,1 1 093,5 93,3% 
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Koszty ogółem utrzymania domów studenckich Collegium Medicum w 2012 roku wzrosły  
w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 298,2 tys. zł (tj. o 21,2%). Na wspomnianą zwyżkę 
kosztów zasadniczy wpływ miały większe wydatki związane z wykonanymi pracami 
remontowymi omawianych obiektów (wzrost o prawie 160%, tj. o 376,8 tys. zł). Co więcej, 
zauważalny wzrost odnotowano także w pozycji dotyczącej zużycia energii, które to wydatki 
uległy zwiększeniu o 16 tys. zł, tj. o 5,2%. Spore oszczędności odnotowuje się w ramach 
kosztów związanych ze zużyciem materiałów, których wielkość w 2012 roku w stosunku do 
wygenerowanych kosztów w roku poprzednim obniżyła się o prawie 28 tys. zł, tj. o 12,6%. 

Ponadto, rozpatrując wysokość kosztów ogółem domów studenckich Collegium 
Medicum, pomniejszonych o koszty remontów, które finansowane są ze środków w ramach 
dotacji otrzymywanej z Ministerstwa Zdrowia na fundusz pomocy materialnej dla studentów  
i doktorantów, zauważa się ich spadek o 6,7%, a w ujęciu wartościowym o 78,6 tys. zł.    

 
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż na działalności domów studenckich  

w 2012 roku Collegium Medium osiągnęło zysk w wysokości 218,6 tys. zł. Nadto uzyskany 
wynik finansowy w połączeniu z wygospodarowanymi środkami w latach ubiegłych oraz po 
pokryciu straty na działalności stołówek z lat poprzednich w wysokości 100 tys. zł, daje łączny 
poziom środków do dyspozycji w  kwocie 200,6 tys. zł. 



Załącznik nr 1 – Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach  
 
 
 2012           

lp. wyszczególnienie WARIANT I 
Koszty 

WARIANT II 
Koszty bez 
amortyzacji 

finansowanej  
z innych 
źródeł 

Średnia liczba studentów  w 2012 WARIANT I 
koszt 

kształcenia  
1 studenta  

[PLN] 

WARIANT II 
koszt 

kształcenia  
1 studenta  

[PLN] 

Liczba 
przeliczeniowa 

studentów 

WARIANT I  
Koszt 

kształcenia 
1 studenta 

przeliczeniowego 
[PLN] 

WARIANT II  
Koszt 

kształcenia 
1 studenta 

przeliczeniowego 
[PLN] 

stacjonarnych niestacjonarnych ogółem 

1 Wydział 
Farmaceutyczny 14 302 270,5 14 148 685,6 1 008 240 1248 11 460,2 11 337,1 3242 4 411,2 4 363,8 

2 Wydział Lekarski 29 976 489,2 29 797 234,2 1 059 202 1261 23 772,0 23 629,8 3783 7 924,0 7 876,6 

3 Wydział Nauk  
o Zdrowiu 21 848 132,0 21 799 906,6 1 872 637 2509 8 707,9 8 688,7 5460 4 001,3 3 992,4 

  Razem 66 126 891,7 65 745 826,3 3939 1079 5018 13 177,9 13 102,0 12486 5 296,3 5 265,8 

            
            
 2011           

lp. wyszczególnienie WARIANT I 
Koszty 

WARIANT II 
Koszty bez 
amortyzacji 

finansowanej  
z innych 
źródeł 

Średnia liczba studentów  w 2011 WARIANT I 
koszt 

kształcenia  
1 studenta  

[PLN] 

WARIANT II 
koszt 

kształcenia  
1 studenta  

[PLN] 

Liczba 
przeliczeniowa 

studentów 

WARIANT I  
Koszt 

kształcenia 
1 studenta 

przeliczeniowego 
[PLN] 

WARIANT II  
Koszt 

kształcenia 
1 studenta 

przeliczeniowego 
[PLN] 

stacjonarnych niestacjonarnych ogółem 

1 Wydział 
Farmaceutyczny 14 181 557,5 13 582 115,5 1015 263 1278 11 096,7 10 627,6 3320 4 271,6 4 091,0 

2 Wydział Lekarski 28 879 156,4 28 805 806,1 1044 192 1236 23 365,0 23 305,7 3708 7 788,3 7 768,6 

3 Wydział Nauk  
o Zdrowiu 19 518 058,4 19 795 765,7 1854 813 2667 7 318,4 7 422,5 5827 3 349,6 3 397,2 

  Razem 62 578 772,3 62 183 687,3 3913 1268 5181 12 078,5 12 002,2 12855 4 868,0 4 837,3 

 
 


