
 

RU.0211.5.2022 

 
Uchwała nr 45 

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2021  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 39 

ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Rada Uczelni Uniwersytetu 

w  Białymstoku uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej 

Uchwały, wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r.:  

 sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na kwotę 362 684 050,39 

zł,   

 zysk netto roku obrotowego w wysokości 6 989 266,50 zł. 

2. Zgodnie z art. 409 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) zysk 

netto w wysokości 6 989 266,50 zł przeznacza się na fundusz zasadniczy.   

 

Uzasadnienie 

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok jest sporządzone należycie, 

zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. 

Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni na 

dzień 31 grudnia 2021 rok oraz jej wyniku finansowym w wysokości 6.989.266,50 



zł. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Uczelnię 

przepisami prawa i postanowieniami statutu Uczelni. Sprawozdanie finansowe 

wykazuje sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 

362.684.050,39 zł. 

2. Zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zysk 

netto w wysokości 6.989.266,50 zł przeznacza się na fundusz zasadniczy.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
   Przewodniczący    

     Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 
      Andrzej Parafiniuk 

 
 


