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UCHWAŁA SENATU 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

NR 41/2018 

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019 

11 grudnia 2018 r. 
 

Na podstawie art. 408 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz  § 51 ust. 1 i 3 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie ustala się, co następuje: 

 

§1 

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na posiedzeniu w dniu  11 grudnia 2018 

roku zatwierdza do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019. 

 

Przychody ogółem                                                        55 520,0 tys. zł 

w tym: 

- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe                 47 113,0 tys. zł  

- przychody z prowadzonej działalności                       3 400,0 tys. zł 

- pozostałe przychody                                                      5 000,0 tys. zł 

- przychody finansowe                                                            7,0 tys. zł 

 

Koszty ogółem                                                               55 365,0 tys. zł 

w tym: 

- amortyzacja                                                                     1 400,0 tys. zł         

- materiały i energia                                                         2 950,0 tys. zł 

- remonty                                                                              550,0 tys. zł 

- pozostałe usługi obce                                                    2 550,0 tys. zł   

- podatki i opłaty                                                                  110,0 tys. zł 

- wynagrodzenia                                                              32 670,0 tys. zł 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             8 055,0 tys. zł 

- pozostałe koszty rodzajowe                                         3 100,0 tys. zł 

- pozostałe koszty operacyjne                                        3 980,0 tys. zł 

 

Zysk brutto                                                                              155,0 tys. zł 

Podatek dochodowy od osób prawnych                              70,0 tys. zł 

Zysk netto                                                                                  85,0 tys. zł 

 

Plan zatrudnienia ( w etatach)                                                430 

w tym: 

- nauczyciele akademiccy                                                         296 

- pracownicy nie będący nauczycielami                                 134 

 

Inwestycje (ul. Syrokomli 21) - warunkowo                      800,0 tys. zł 
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§2 

Po otrzymaniu z Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ostatecznej decyzji o wysokości 

przyznanej kwoty na wydatki bieżące w roku 2019 zostanie sporządzony plan rzeczowo-finansowy 

Uczelni na rok 2019. 

 

§3 

Zatwierdzone prowizorium obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku do czasu uchwalenia przez Senat 

planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019. 

 

 §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 roku. 

 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 


