
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Jednostka 

miary

Plan na 

2019 rok

2 3

01 osoby 12 100

02 osoby 9 180

03 osoby 2 920

04 osoby 191

05 osoby 140

w tym 06 osoby 59

07 osoby 51

w tym 08 osoby 48

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o 

którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce

09 osoby 3

10 tys. zł 716,0

11 tys. zł 400,0

12 tys. zł 2 600,0

13 tys. zł 4 154,6

14 tys. zł 4 154,6

15 tys. zł 1 749,7

16 tys. zł 58,1

17 tys. zł

18 tys. zł

19 tys. zł 437,0

20 tys. zł 437,0

21 tys. zł

…………………………………..

(imię, nazwisko, telefon, (miejscowość, data)                    

e-mail osoby sporządzającej)

Joanna Chwostek 

tel . 17 743 25 32 ..……………...…..…..….…

(pieczątka imienna i podpis Rektora)

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane z dotacji celowych

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi

w tym z Unii Europejskiej

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków 

o innych niż wymienione w wierszach 15-19,  a także otrzymanych nieodpłatnie

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub 

dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

w tym

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 

200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

liczba doktorantów w szkołach doktorskich

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 

209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

w tym

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w 

Dziale II

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

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

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie

1

Liczba studentów ogółem (02+03)

z tego
studiów stacjonarnych

studiów niestacjonarnych


