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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zmiana Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2020, 

zaopiniowanego uchwałą nr 01/04/2020 Rady SGSP z dnia 29 kwietnia 2020 r., uwzględniającego 

zmianę zaopiniowaną uchwałą nr 04/07/2020 Rady SGSP z dnia 09 lipca 2020 r., uwzględniającego 

zmianę zaopiniowaną  uchwałą nr 05/07/2020 Rady SGSP z dnia 30 lipca 2020 r., uwzględniającego 

zmianę zaopiniowaną uchwałą nr 06/09/2020 Rady SGSP z dnia 11 września 2020 r., 

uwzględniającego zmianę zaopiniowaną uchwałą nr 07/10/2020 Rady SGSP  

z dnia 29 października 2020 r., uwzględniającego zmianę zaopiniowaną uchwałą  

nr 08/11/2020 Rady SGSP z dnia 10 listopada 2020 r., uwzględniającego zmianę zaopiniowaną 

uchwałą nr 09/11/2020 Rady SGSP z dnia 30 listopada 2020 r., uwzględniającego zmianę 

zaopiniowaną uchwałą nr 10/12/2020 Rady SGSP z dnia 14 grudnia 2020 r. i uwzględniającego 

zmianę zaopiniowaną uchwałą nr 12/12/2020 Rady SGSP z dnia 30 grudnia 2020 r.   

 

Zmiana Planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2020 obejmuje 

poniższe zmiany: 

1. w Dziale I Rachunek zysków i strat: 

1) w wierszu 01 zwiększenie przychodów z działalności operacyjnej – w wysokości 

26,8 tys. zł; 

2) w wierszu 02 zwiększenie przychodów z podstawowej działalności operacyjnej  

- w wysokości 26,8 tys. zł; 

3) w wierszu 06 zwiększenie opłat za świadczone usługi edukacyjne  - w wysokości  

66,1 tys. zł (persaldo) , w tym zmniejszenie na studiach niestacjonarnych – w wysokości  

117,9 tys. zł (wiersz 07) wynikające ze zmniejszenia ilości grup na studiach 

niestacjonarnych; 

4) w wierszu 14 zmniejszenie pozostałych przychodów z działalności operacyjnej  

– w wysokości 39,3 tys. zł (opłaty za indeks, opłaty rekrutacyjne, legitymacja, dyplom, 

odpisy itd.), w tym zmniejszenie opłat za korzystanie z domów studenckich i stołówek 

studenckich – w wysokości 1,2 tys. zł; 

5) w wierszu 24 zwiększenie kosztów działalności operacyjnej w wysokości 104,3 tys. zł; 

6) w wierszu 25 i 41 zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej - w wysokości 

144,3 tys. zł, w tym: 

a) w wierszu 26 zwiększenie kosztów amortyzacji - w wysokości 554,6 tys. zł; 

b) w wierszu 27 zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii - w wysokości  

392,1 tys. zł;  

c) w wierszu 28 zwiększenie kosztów usług obcych - w wysokości 96,7 tys. zł; 



 

2 
 

d) w wierszu 29 zwiększenie kosztów podatków i opłat – w wysokości 4,0 tys. zł; 

e) w wierszu 30 zmniejszenie kosztów wynagrodzeń – w wysokości 31,6 tys. zł; 

f) w wierszu 32 zwiększenie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – w wysokości 

16,9 tys. zł; 

g) w wierszu 33 zwiększenie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 

 – w wysokości 22,5 tys. zł; 

7) w wierszu 38 zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych – w wysokości 377,7 tys. zł; 

8) w wierszu 39 zwiększenie ogółem pozostałych kosztów rodzajowych – w wysokości ogółem         

655,0 tys. zł; 

9) w wierszu 40 zmniejszenie stanu produktów – w wysokości 510,7 tys. zł; 

10) w wierszu 44 ,46 i 47 zmniejszenie pozostałych kosztów – w wysokości 40,0 tys. zł; 

11) w wierszu 49 zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej – w wysokości 77,5 tys. zł; 

12) w wierszu 50 i 51 zwiększenie przychodów finansowych – w wysokości 303,0 tys. zł; 

13) w wierszu 52 i 53 zwiększenie kosztów finansowych – w wysokości 225,5,0 tys. zł; 

2. w Dziale II Fundusze uczelni, zmiany wynikające z aktualizacji:  

1) w wierszu 09 zwiększenie stanu Funduszu zasadniczego na koniec okresu 

sprawozdawczego  – w wysokości 205,8 tys. zł  ( w wierszu 02 i 04 zmniejszenie  

235,0 tys. zł, w wierszu 06 zmniejszenie 440,8 tys. zł); 

2) w wierszu 13 zwiększenie stanu Funduszu stypendialnego na koniec okresu 

sprawozdawczego – w wysokości 250,5 tys. zł  ( w wierszu 12 zmniejszenie 250,5 tys. zł); 

3) w wierszu 17 zmniejszenie stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na koniec 

okresu sprawozdawczego – w wysokości 435,3 tys. zł ( w wierszu 15 zwiększenie 4,3 tys. 

zł, w wierszu 16 zwiększenie 439,6 tys. zł); 

4) w wierszu 22 zwiększenie stanu Własnego Funduszu na stypendia na koniec okresu 

sprawozdawczego – w wysokości 25,0 tys. zł ( w wierszu 21 zmniejszenie 25,0 tys. zł); 

5) w wierszu 30 zmniejszenie stanu Funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 

PSP na koniec okresu sprawozdawczego – w wysokości 5,0 tys. zł ( w wierszu 28 

zwiększenie 10,5 tys. zł, w wierszu 29 zwiększenie 15,5 tys. zł). 

 

3. w Dziale IV Informacje rzeczowe i uzupełniające zmiany obejmują: 

1) w wierszu 16 i 17 aktualizacja nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 

prawne, w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki 

trwałe – w wysokości 285,0 tys. zł; 

2) w wierszu 18 – aktualizacja nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 

prawne sfinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego – 

zwiększenie w wysokości 273,0 tys. zł. 

 


