
Założenia do budżetu 
Wydziału Matematyki i Informatyki UMK 

na rok 2005

I.

Wysokość funduszy wydziałowych w 2005 roku wynosić będzie:

- fundusz ogólny       294,7 tys. zł (było 299,3 tys. zł)
(305 tys. minus dług 10,3 tys. )

- fundusz badań statutowych 399,3 tys. zł (było 396,5 tys. zł);
(558,8 tys. brutto minus 28% narzutu UMK minus 60,2 tys. koszty łącz
ności plus 57,2 tys. zł środków z 2004 r.) 

- fundusz badań własnych   105,6 tys. zł (było 105,0 tys. zł);
(105 tys. zł plus 800 zł z 2004 r.)

- fundusz inwestycyjny ZSI 134,7 tys. zł (było 142,0 tys. zł);
- opłaty za studia zaoczne i podypl.       0,0 tys. zł (było 15,3 tys. zł);
- nota “Kangur Matematyczny”   16,4 tys. zł (było 12,3 tys. zł);

(20 tys. zł minus VAT)
- fundusz na recenzje na stud. dokt.   11,4 tys. zł (było 14,0 tys. zł);
- środki na remont pomieszczeń po UCI   60,0 tys. zł (było 0,0 tys. zł);

Ponadto przyznano 8 grantów UMK (70 tys. zł) oraz dokończono realizację grantu 
JM Rektora (IV rok, 19,2 tys. zł). Realizowanych będzie 7 grantów KBN na sumę 
603,5 tys. zł (w 2004 r. 8 grantów na sumę 350,9 tys. zł). W ramach funduszy struk
turalnych w 2005 r. wykorzystane zostanie 533,8 tys. zł (na zakupy sprzętu kompute
rowego). 

Łącznie  środki  postawione  do dyspozycji  władz Wydziału  w 2005 roku 
wynosić będą 1 022,1 tys. zł (w 2004 r. – 1 067,2 tys. zł, w 2003 r. – 1 013,0 tys. zł, 
w 2002 r. - 1 155,0 tys. zł, w 2001 r. – 1 036,9 tys. zł, w 2000 r. - 1 118 tys. zł), a 
suma środków zdobytych w ramach rozmaitych grantów wyniesie ok. 1 226,5 
tys. zł (w 2004 r. – 714,0 tys. zł, w 2003 r. – 1 073,0 tys. zł, w 2002 r. - 877,6 tys. zł, 
w 2001 r. – 723,2 tys. zł, w 2000 r. – 1 057,6 tys. zł). Ponadto Polskie Konsorcjum 
Narodowe „Mathematical Reviews” otrzymało dotację celową w wysokości 270 tys. 
zł, a druk czasopisma „Topological Methods in Nonlinear Analysis” został dofinan
sowany kwotą 14 tys. zł.    

Uwaga: środki na badania statutowe pozostałe z 2004 r. pochodzą z dodatkowej 
dotacji, otrzymanej w grudniu 2004 r. i przeznaczonej na cele inwestycyjne.

Bardzo niepokojące jest  obciążenie  funduszu badań statutowych WMiI kosztami 
łączności  sieciowej  w wysokości  60,2  tys.  zł  (z  tej  łączności  korzystają  głównie 



studenci informatyki oraz studenci innych wydziałów, szkoleni w RSEI) oraz brak 
jakichkolwiek działań władz uczelni, mających na celu rekompensatę kosztów pono
szonych przez Wydział na szkolenia podstawowe w ramach RSEI.

II.

Bieżący rok musi zostać wykorzystany na zakończenie wszelkich prac remontowych 
i  adaptacyjnych w obecnym gmachu Wydziału, tak aby w 2006 roku można było 
skoncentrować się  na budowie nowego skrzydła  i  rozwiązywaniu ew.  problemów 
związanych z  połączeniem z  nowym gmachem. W tym kontekście  kwota 60 tys. 
przeznaczona przez Uczelnię na remonty na WMiI jest bardzo skromna i będzie wy
magała uzupełnienia ze środków wydziałowych.

Priorytety inwestycyjne na rok 2005:
• Adaptacja pomieszczeń przejętych po UCI na:

 Salę wykładową na 60 miejsc (podobną do S2);
 Laboratorium na 16+1 stanowisk (wyposażenie z FS);
 Salę seminaryjną na 16 miejsc (podobną do S5).

• Adaptacja Sali S8 na laboratorium komputerowe (wyposażenie z FS).
• Remont schodów i drzwi obok Sali S8, wymiana drzwi wahadłowych na I p.
• Wymiana komputerów w L4, L5, L6 i L7 (FS).
• Unowocześnienie systemu komputerowego (4 serwery z oprzyrządowaniem, FS).
• Ulepszenie sprzętu w L1, L2, L3, L10, L11, L12, L13 i PPS (podniesienie pamięci 

operacyjnej z 256 MB do 512 MB).
• Nowy kserograf do dziekanatu studenckiego.
• Jeśli  uda się  pozyskać dodatkowe środki –  zakupy oprogramowania MSOffice 

2003.

III.

Proponowane wydatki w ramach poszczególnych funduszy.

1. Fundusz ogólny  294 700 zł
1.1.Koszty bieżące i eksploatacyjne 126 300 zł
1.2.Recenzje    34 500 zł
1.3.Licencja „Oracle AI” (roczna)     2 200 zł
1.4.Licencja MSDN AA (roczna)     2 100 zł
1.5.Program CABRI II Plus, 3D     3 000 zł
1.6.Program ToolBook (12+1 stanowisk)   11 000 zł
1.7.Fundusz  „doktorancki” (koszty udziału w konferencjach)   15 000 zł
1.8.Fundusz „studencki” (koszty udziału w konferencjach)   15 000 zł
1.9.Kserograf do dziekanatu studenckiego   13 000 zł
1.10.Wyposażenie sal i laboratoriów   70 000 zł



1.11.Liga zadaniowa            0 zł
1.12.Konkurs informatyczny               600 zł
1.13.Konferencja MathPAD ‘2004         2 000 zł

2. Fundusz badań statutowych 399 300 zł
2.1.Osobowy fundusz wynagrodzeń (rektor)   28 300 zł
2.2.Prenumerata czasopism 120 000 zł
2.3.Zakup książek   34 300 zł
2.4.Wizyty gości zagranicznych      23 000 zł
2.5.Wyjazdy profesorów                37 000 zł
2.6.Fundusze zakładowe niewykorzystane w 2004 r.     26 700 zł 
2.7.Pula inwestycyjna dziekana    65 000 zł

2.7.1.Biblioteka (katalogowanie zbiorów wstecz)     4 800 zł
2.7.2.25 licencji PC Maple 9   18 500 zł
2.7.3.5 licencji UNIX Maple 9     4 900 zł
2.7.4.Konferencja ICDS   10 000 zł
2.7.5.Komputery dla administratorów systemu   26 800 zł

i nauczycieli informatyki   
2.8.Fundusze katedr i zespołów:     65 000 zł

2.8.1.K. Algebry i Geometrii                                  28 900 zł
2.8.2.K. Nieliniowej Analizy Matem. i Topologii               14 600 zł
2.8.3.Zespół Układów Dynamicznych                    8 400 zł
2.8.4.Zespół Stochastyki       13 100 zł

2.9.Fundusz jednorazowych dodatków rektorskich    0 zł

Uwaga: Oczekuje się, że na zakupy książek zostanie przeznaczona część funduszy 
zakładowych oraz zakupy z grantów.
Uwaga: Po uwzględnieniu środków pochodzących z ub. roku, poszczególne zespoły 
naukowe otrzymają następujące dofinansowanie:
• KAiG - 30 700 zł;
• KNAMiT - 27 200 zł;
• ZUD -   9 200 zł;
• ZS - 24 600 zł.

3. Fundusz badań własnych 105 600 zł
3.1.Wyjazdy młodych pracowników   64 000 zł
3.2.Delegacje   11 900 zł
3.3.Licencje bieżące (SPSS, Matlab)   21 700 zł
3.4.Rezerwa dziekana      8 000 zł

4. Fundusz opłat za studia podyplomowe i ZSI       0 zł
4.1.„Dodatki dziekańskie” i wynagrodzenia za administrację    12 000 zł

    baz danych i przygotowanie planów zajęć 



Uwaga: zanik wpływów  tego rodzaju spowodował odejście od organizacji konkur
sów na przygotowanie materiałów dydaktycznych.

5. Fundusz inwestycyjny ZSI  134 700 zł
5.1.VAT do funduszy strukturalnych      6 400 zł
5.2.Access Point (2)      5 200 zł
5.3.Przełączniki (2)      3 000 zł 
5.4.Norton AntiVirus (licencja 2004, 2005)       12 500 zł
5.5.Podniesienie pamięci w 8 laboratoriach (razem : 118 komp.)    18 000 zł
5.6.Projektory video (3)    30 000 zł
5.7.Koszty remontu    59 600 zł

6. Granty UMK (8)    70 000 zł
6.1.Osiem komputerów do pokoi pracowniczych       70 000 zł

7. Grant JM Rektora    19 200 zł
7.1.Modernizacja klastra stacji roboczych    19 200 zł

8. Granty KBN (7)       603 500 zł
8.1.Znaczny wzrost środków!
8.2. Tym większe możliwości zakupów kart magnetycznych do kserografu, ksi

ążek, materiałów, sprzętu komputerowego!

9. Fundusze strukturalne       533 800 zł
9.1. Łącznie 52 komputery typu desktop do L7 (17), L5 (10), L6 (8) i nowego la

boratorium na parterze (17).
9.2. Łącznie 43 stacje robocze do L4 (21), nowego laboratorium na II p. (17) i po

koi pracowniczych (5).
9.3.Łącznie 4 serwery oraz ich oprzyrządowanie: szafy montażowe, UPSy oraz 

konsole sterujące. 
9.4.Następna dostawa sprzętu – za rok! 


