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Dział I - Planowany rachunek zysków i strat na 2019 rok został zaktualizowany po stronie 

przychodów i kosztów o przyznane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (UPP) środki 

finansowe, po zatwierdzeniu planu przez Senat na posiedzeniu w maju 2019 roku. 

Zwiększono planowany zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, który 

przede wszystkim dotyczy sprzedaży gruntów przez Uczelnię. 

Zmniejszyły się planowane przychody związane z realizacją przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W efekcie 

planowane łączne przychody z działalności operacyjnej zmniejszyły się o kwotę ok. 2,4 mln zł, 

co znalazło odbicie w mniejszych kosztach działalności operacyjnej. Wprowadzone zmiany 

w poszczególnych pozycjach rachunku zysku i strat pozwoliły na uzyskanie dodatniego 

bilansu finansowego w wysokości 17,3 mln zł. 

 

Dział II – Fundusz stypendialny - powstał z dniem 01.01.2019 r. z funduszu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów. Uniwersytet w zmianie planu na 2019 rok dokonał 

drobnych korekt, lecz nadal stan tego funduszu planowany jest na koniec 2019 roku w 

wysokości 0,00 zł.  

 

Dział III – Pozostałe fundusze – obejmują fundusz zasadniczy oraz Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych. W pierwszym z funduszy zaplanowano zmiany zarówno po stronie 

zwiększeń tego funduszu, jak i zmniejszeń. Ostatecznie łączny stan tego funduszu planowany 

jest w wysokości 483,1 mln zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utrzymany na 

pierwotnie planowanym poziomie. 

 

Dział IV dotyczy planowanego zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w poszczególnych 

grupach stanowisk, wynikające ze stosunku pracy. UPP planuje zmniejszenie zatrudnienia (w 

stosunku do pierwotnego planu) w 2019 roku, co w konsekwencji wpływa na obniżenie 

kosztów wynagrodzeń. 

 

Dział V – zawiera informacje rzeczowe i uzupełniające, w tym planowaną na 2019 rok liczbę 

studentów i doktorantów, planowaną kwotę stypendiów dla studentów i doktorantów, 

planowane wartości remontów budynków i lokali. Na uwagę zwraca spadek wartości 

łącznych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co jest 

skutkiem zmniejszenia planowanych inwestycji w UPP z kwoty ok. 42,0 mln zł do ok. 11,5 

mln. zł.  



Zakłady doświadczalne UPP planują inwestycje w 2019 roku łącznie w wysokości 10,7 mln zł, 

w tym zakup maszyn i sprzętu w wysokości 2,8 mln zł. Planowane w 2019 roku remonty w 

tych zakładach szacowane są w wysokości 1,3 mln zł. 

 

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok przedstawia realny stan rzeczowo-

finansowy UPP na dzień jego sporządzenia, a osiągnięcie planowanego dodatniego wyniku 

finansowego nie jest zagrożone.  


