
Informacja o wydatkach  
Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2004 

 
 

UWAGI WSTĘPNE 
 
 Na rok 2004 planowano zagospodarowanie pomieszczeń na parterze, przejętych 
od UCI. Złożono wniosek o środki na remont do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
w ramach programu MILAB. Nie został on jednak zaakceptowany. Podobny los spo-
tkał wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Kontraktu Wojewódz-
kiego. Również władze Uczelni nie uznały za konieczne dokonanie adaptacji po-
mieszczeń, mimo potrzeb dydaktycznych Wydziału, narastającej ciasnoty lokalowej 
i faktu, że po roku 2000 żadne remonty i modernizacje w gmachu Wydziału nie były 
finansowane ze środków centralnych. 
 W tej sytuacji własnymi środkami wyremontowano 6 pokoi pracowniczych na 
parterze, a jedno z pozostałych pomieszczeń tymczasowo zaadaptowano do potrzeb 
dydaktycznych jako salę ćwiczeniową (S9).  
 Ponieważ przybyło 14 nowych pokoi pracowniczych, przeprowadzono gruntowne 
zmiany w rozmieszczeniu pracowników. Łącznie przeprowadzono 54 osoby(!), przy 
okazji meblując od podstaw lub uzupełniając umeblowanie i inne wyposażenie ich 
pokoi. Należy w tym miejscu podkreślić niezwykle sprawny charakter przeprowadz-
ki, zorganizowanej przez p. Dudek. 
 Jaśniejszymi punktami roku finansowego 2004 były: dodatkowa dotacja na bada-
nia statutowe w wysokości 90 tys. zł (zob. niżej) oraz grant sprzętowy firmy „Cisco” 
w wysokości 265,4 tys. zł, który pozwoli wzbogacić studia informatyczne o zaawan-
sowane aspekty technologiczne oraz umożliwi prowadzenie szkoleń w zakresie naj-
nowszych technologii sieciowych. 
 Godny uwagi jest również fakt gruntownej wymiany sprzętu komputerowego 
w pokojach profesorów. 
 W 2004 roku rozpoczęto realizację projektu „Rozbudowa Wydziału Matematyki i 
Informatyki UMK i Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej”. Cały projekt 
opiewa na kwotę 19 159 000 zł i finansowany ma być z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej (14 369 250 zł), środków Samorządu Wojewódzkiego (3 104 750 zł) 
Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu (685 000 zł, 3,6%) i UMK (1 000 000 zł).  
 
 
BILANS 
 
Środki postawione do dyspozycji  władz Wydziału w 2004 roku wyniosły: 

 
A. Fundusz ogólny 299 200 zł 
B. Fundusz badań statutowych 536 500 zł 
C. Fundusz badań własnych 105 800 zł 
D. Fundusz badań własnych – recenzje doktorskie 14 000 zł 
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E. Fundusz inwestycyjny ZSI  (15% wpłat na ZSI) 82 986 zł 
F. Opłaty za studia zaoczne i podyplomowe   7 200 zł 
G. Noty “Nauczanie matematyki” 10 000 zł 
H. Międzywydziałowe Studium Matematyczno-Przyrodnicze 9 000 zł 
I. nFundusz reprezentacyjny  2 500 zł 
 Razem 1 067 186 zł 

 
W 2003 roku środki te wynosiły: 1 012 961 zł. 
 
Uwaga: w praktyce pozycja G rozliczana jest w ramach funduszu ogólnego. 
Uwaga: fundusz badań statutowych, dzięki specjalnej dotacji KBN, został powięk-
szony pod koniec roku o kwotę 140 tys. zł, z której 50 tys. zł zostało przekazane na 
konsorcjum AMS (Mathematical Reviews), a pozostałe 90 tys. zł miało być przezna-
czone na zakupy o charakterze infrastrukturalnym (zakup 11 terminali do biblioteki 
wydziałowej, drukarka sieciowa) i wykupienie subskrypcji elektronicznej czasopism 
ACM. Z powodu braku czasu ten ostatni zakup został przeniesiony na 2005 r. 
 
Środki pozyskane z zewnątrz: 
 
J. 7 grantów UMK 61 666 zł
K. Grant JM Rektora    20 000 zł
L. 8  grantów KBN 350 920 zł
M. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych 

(zgodnie z umową - przekazano 15 tys. zł, zgodnie z tradycją - 
Kwestor potrącił od tego VAT)   

 12 295 zł

N. Grant KBN na LAN (przełącznik PowerConnect, od UCI) 3 747 zł
O. Grant sprzętowy firmy „Cisco” 265 372 zł
 Razem 714 000 zł

 
W 2003 roku środki te wynosiły: 1 073 016 zł 
 
Stan konta na najważniejszych funduszach w dniu 31.12.2004 r. wynosił: 

• fundusz ogólny       minus       10 341 zł; 
• fundusz badań statutowych     plus          57 238 zł; 
• fundusz badań własnych    plus               588 zł; 
    
   

PORÓWNANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W 2002, 2003 I 2004 ROKU 
                    w 2002 r.     w 2003 r.   w 2004 r 
A. Konserwacja systemu alarmowego 1 655 7 645 3 124
B. Ochrona obiektu 1 760 1 760 1 760
C. Utrzymanie sieci telefonicznej 4 043 3 992 4 297
D. Rozmowy telefoniczne w tym: 21 393 22 422 30 362
 • zwrot za rozmowy prywatne   3 596
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E. Opłaty pocztowe 8 048 11 972 6 924
G. Materiały biurowe, w tym: 

•  papier, 
•  tonery i tusze, 
•  inne materiały papiernicze*,  
•  inne materiały papiernicze – zakup z 

grantów KBN 

 66 445
16 532
37 877

2 798
9 238

37 446 
12 813 
10 091 

8 038 
6 504 

62 814
17 853
20 055
16 866

8 040

H. Koszty gospodarcze, w tym: 
•  środki czystości, 
•  artykuły gospodarcze, awarie**, bie-
żące naprawy.  

35 703
24 445
11 258

28 823 
18 368 
10 455 

39 836
20 923
18 913

 
* np. teczki z nadrukiem – 15 872 zł 
** np. 3 naprawy projektorów – 10 061 zł 
 
Uwaga: znów pojawił się efekt „wahadła”, związany z planowaniem zakupów mate-
riałów biurowych (papier, tonery i tusze). 
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I POZYSKANE DARY 
 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

♦ 
♦ 

Sprzęt pozyskany w ramach grantu firmy „Cisco” – łączna wartość 265 372 zł, w 
skład zestawu wchodzą m.in.: monitor sieci, firewall sprzętowy, przełącznik z 
szyfrowaniem, 4 wielofunkcyjne routery, 6 punktów dostępu bezprzewodowego, 
„Media Convergence Server”, 2 telefony „Voice over IP”. 
Remont pokoi pracowniczych na parterze w części przejętej od UCI (grzejniki, 
drzwi, materiały malarskie) - 8 204 zł (f. ogólny), z wykorzystaniem własnych 
materiałów (np. parapety, sufity podwieszane) i robocizną służb uczelni.  
Zakup mebli i innego wyposażenia do pokoi pracowniczych, wyposażenie salki 
konferencyjnej, tymczasowa aranżacja Sali S9 – 59 222 zł (f. ogólny). 
Zakup 11 terminali bibliotecznych – 49 898 zł (f. stat.). 
Zakup 11 komputerów dla profesorów – 60 702 zł (f. stat.) 
Zakup 5 notebooków – 41 776 zł (ZSI). 
Zakup 2 serwerów Dell – 22 578 zł (ZSI). 
Pamięci do serwerów – 3 621 zł (f. ogólny), 48 dysków do dydaktyki – 14 054 zł 
(ZSI), przełącznik PowerConnect – 3747 zł (LAN). 
Zakup 2 wideoprojektorów – 22 180 zł (ZSI). 
Zakupy do dziekanatu: drukarka do dyplomów – 7 291 zł (ZSI), drukarka siecio-
wa – 5 108 zł (ZSI), kopiarka – 4 734 zł (MSM-P). 
Zakup drukarki sieciowej do pokoju 309 – 16 202 zł (f. stat.). 
Zakup 7 komputerów w ramach grantów UMK – łącznie 61 666 zł.  
Zakupy oprogramowania i przedłużenia licencji: 

Program MSD Academic Alliance – 3 727 zł (f. ogólny); 
Licencja Matlab – 20 550 zł (badania własne); 
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Licencja Maple (5 lic.) –  4 907 zł (ZSI); ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

• 

Licencja akademicka „Oracle” – 4 550 zł (f. ogólny); 
Oprogramowanie BSC (60 lic.) – 3 754 zł (ZSI); 
Oprogramowanie Delphi (25 lic.) - 2 398 zł (ZSI); 
Oprogramowanie JBuilder Developer (25 lic.) - 2 398 zł (ZSI); 
Oprogramowanie antywirusowe (udział w lic. uczeln.) - 1076 zł (f. ogólny); 
Oprogramowanie MSOffice 2003 Professional (2 lic.) – 517 zł; 
Przedłużenie licencji Norton AntiVirus zostało opłacone ze środków na 2005 r.  

Ponadto w ramach grantów KBN zakupiono 6 komputerów (612M, 613M, 780M, 
976M, ICM). 

 
FINANSOWANIE BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ 
 
a) Zakup książek – 25 819,06 zł (w 2003 r. – 53 626,10 zł), w tym książki polskie:         

8 200 zł (w 2003 r. – 21 055,45 zł). Udział w zakupach: f. stat. – 16 784,13 zł 
(w 2003 r. – 30 714,11 zł), granty KBN – 4 792,23 zł (w 2003 r. – 13 911,99 zł),  
f. MSMP – 4 243,06, (w 2003 r. – 9 000 zł), kserokopie – 407,87 zł. 

b) Prenumerata czasopism i baz danych – 114 301,90 zł (w 2003 r. – 111 974,71 zł), 
w tym czasopisma polskie – 3 982,06 zł (w 2003 r. -   4 150,18 zł), 1/3 raty za cza-
sopisma zachodnie – 108 119,84 zł (w 2003 r. – 107 824,53 zł), 1 100 zł – udział w 
konsorcjum AMS. 

c) Łączne wpływy ze sprzedaży kart magnetycznych do kserografów wyniosły               
4 711,45 zł (w 2003 r. – 9 348,34), w tym z grantów KBN – 900 zł (w 2003 r. -             
3 750 zł). Wydano pracownikom i doktorantom 158 kart po 1000 stron (w 2003 r. 
– 150 kart). Koszty serwisu kserografów wyniosły 21 873,70  zł (w 2003 r. – 17 
505,50 zł). Nie zakupiono kart magnetycznych u producenta. 

 
Uwaga:   zakupiono niewiele książek, zarówno z funduszy wydziałowych, jak i gran-
tów KBN! 
Uwaga: zmalała znacznie liczba sprzedanych kart do kserografów, co oznacza ko-
nieczność obniżenia cen kart. 
 
WYJAZDY  PRACOWNIKÓW I WIZYTY GOŚCI  
 
Wyjazdy pracowników finansowane z funduszy wydziału wyniosły 229 558 zł              
(w 2003 r. – 135 919 zł, w 2002 r. – 176 657 zł), w tym delegacje  17 719 zł (w 2003 
r. – 11 776 zł, w 2002 r. – 11 850 zł), a koszty wizyt gości wyniosły  32 882 zł (w 
2003 r. – 75 326 zł, w 2002 r. – 51 678 zł). Dla porównania, z grantów KBN w 2004 
r. wyasygnowano  na wyjazdy  59 098 zł (w 2003 r. – 61 173 zł, w 2002 r. – 152 216 
zł), a na wizyty gości  14 546 zł (w 2003 r. – 50 058 zł, w 2002 r. – 12 598 zł).  

W sumie na wyjazdy w 2004 roku wydano ok.  288,6 tys. zł (w 2003 r. – ok. 
211,2 tys. zł, w 2002 r. – ok. 372,8 tys. zł), a na wizyty gości ok. 47,4 tys. zł (w 
2003 r. – ok. 125,4 tys. zł, w 2002 r. – ok. 67 tys. zł). 
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Uwaga: nie widać żadnej regularności, poza przerażającymi kwotami. 
 
WYNAGRODZENIA I RECENZJE 
 
Wynagrodzenia z funduszy wydziałowych: fundusz wynagrodzeń (potrącany przez 
Uczelnię z funduszu badań statutowych) – 28 300 zł, „dodatki dziekańskie” – 7 200  
zł (fundusze studiów podyplomowych i ZSI), prace zlecone w bibliotece związane z 
katalogowaniem zbiorów –  3 492,76 zł (fundusz statutowy), prace zlecone: admini-
stratorów studenckich, prace porządkowe w Bibliotece  – 5 000 zł (fundusz ogólny). 
 
Recenzje:  16 361,37 zł (fundusz ogólny) – wobec 32 734,42 zł w roku 2003 (fun-
dusz ogólny), recenzje  studia doktoranckie 6 480 zł (badania własne). 
 
FINANSOWANIE KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
 
Koszty Konkursu Informatycznego: 550 zł (f. ogólny); koszty Ligi Zadaniowej:   
zł  0  zł (f. ogólny); wyróżnienia dziekana w konkursie “Programowanie Zespołowe”:          
4 200 zł;  
 
FINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTÓW I STUDENTÓW W 
KONFERENCJACH I ZAWODACH  
 
Udział doktorantów w konferencjach naukowych:  14 496,80 zł (w 2003 r. – 8 977,53 
zł); udział drużyn studenckich w zawodach w programowaniu, wyjazdy studentów na 
konferencje naukowe:  15 906,67 zł (w 2003 r. – 2 540  zł). 
  
Uwaga: wyjazdy doktorantów i studentów stają się znaczącą pozycja w kosztach 
Wydziału. 
 
FUNDUSZE ZAKŁADOWE 
 
Przyznano (łącznie ze środkami przeniesionymi z roku 2003): 
 
39 300 zł - Katedra Algebry i Gometrii 
14 700 zł - Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii 
  8 100 zł - Zespół „Układy Dynamiczne”  
15 200 zł - Zespół „Stochastyka” 
 
Wykorzystano: 
 
 37 466,18 zł (95,3 %)   - Katedra Algebry i Geometrii 
   2 103,52 zł (14,3 %)   - Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii 
   7 006,00 zł (86,5 %)   - Zespół „Układy Dynamiczne” 
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   3 726,12 zł (24,5%)    - Zespół „Stochastyka”  
 
Przeniesienie na następny rok: 
 
  1 833,82 zł  - Katedra Algebry i Geometrii 
12 596,48 zł  - Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii 
     812,00 zł  - Zespół „Układy Dynamiczne” 
11 473,88 zł  - Zespół „Stochastyka” 
========= 
26 716,18 zł 
 
 
Toruń, 16 marca 2005 r.    Prof. dr hab. Adam Jakubowski, dziekan 
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