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I. Informacje ogólne 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany dalej Uczelnia jest państwową szkołą wyższą 

działającą w oparciu o: 

- ustawę „ Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572, poz. 742) 

- statut uchwalony przez Senat 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych ( Dz. U. 2012 poz. 1533 ) 

Podstawowym aktem prawnym normującym zasady prowadzenia rachunkowości w 

Uniwersytecie jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

330, 613 ) 

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego przez Senat 

rocznego planu rzeczowo-finansowego. Zasady sporządzania planu zostały określone w 

Rozporządzeniu w sprawie zasad gospodarki finansowej Uczelni publicznych oraz w statucie 

Uczelni 

W myśl ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) 

Uniwersytet jest zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych. 

Uczelnia sporządza sprawozdania finansowe wymagane ustawą o rachunkowości (art. 45 ) na 

dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Prowadząc księgi rachunkowe Uczelnia uwzględnia 

specyficzne warunki działalności szkół wyższych, określone przepisami rozporządzenia w 

sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Uczelni publicznych i przepisami ustawy „ 

Prawo o szkolnictwie wyższym „. 

Działalność Uczelni jest finansowana z dotacji  budżetu państwa na zadania określone w 

ustawie, z przychodów własnych, z przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz 

ofiarności publicznej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi oraz może być finansowana ze środków budżetów terytorialnych i ich związków. 

Uczelnia tworzy następujące fundusze: 

- fundusz zasadniczy 

- fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

- inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy ( Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych ) 

Uczelnia może tworzyć również Fundusz Rozwoju Uczelni. 

Uczelnia może tworzyć ze środków innych niż dotacje własny fundusz stypendialny dla 

studentów i doktorantów. 

Zasady ( polityka rachunkowości ) mają na celu przedstawienie obowiązujących 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: 

- ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych 
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- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 

- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: 

a) zakładowego planu kont 

b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych 

c) opisu systemu przetwarzania danych ( systemu informatycznego ) 

- zasad rozliczania kosztów i przychodów 

- zasad rozliczania środków z funduszy UE 

- systemu służącego ochronie danych ( w tym dowodów księgowych, ksiąg 
rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w 
nich zapisów )     

II. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych  

1. Księgi rachunkowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone są w siedzibie 

Uczelni w Lublinie na ul. Akademickiej 13, Wydziale Nauk Rolniczych w Zamościu na 

ul. Szczebrzeskiej 122 oraz w siedzibach Rolniczych Gospodarstw Doświadczalnych 

w Czesławicach, Felinie i Uhrusku. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. Rokiem obrotowym dla 

Uczelni jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia. Księgi 

rachunkowe otwiera się na rozpoczęcie każdego roku obrotowego, a zamyka się na dzień 

kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wyłącza możliwość dokonywania 

zapisów księgowych. 

2. Rok obrotowy pokrywa się z okresem sprawozdawczym, który obejmuje: 

a) miesiąc – do sumowania obrotów i sald syntetycznych, uzgodnienie z dziennikiem i 
zapisami na kontach analitycznych, deklaracjach podatkowych i sprawozdaniach  
GUS, zestawienie transakcji nierozliczonych dla kont rozrachunkowych, specyfikacji 
obrotów na kontach analitycznych z wybranego przedziału do rozliczania kosztów 
pośrednich 

b) kwartał – do sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach Rb-n i Rb-z 

c) rok – do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, 
zestawienia zmian w kapitale ( funduszu ) własnym, rachunku przepływów 
pieniężnych, sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03, sprawozdania o 
przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01/S, deklaracji podatku dochodowego 
od osób prawnych CIT-8, sprawozdania z działalności badawczej, rozwojowej ( B+R ) 
w szkołach wyższych PNT-01/S, sprawozdania Rb-Wsb 

Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości tj. 

zasadą memoriału, zasadą ostrożności, zasadą istotności. Księgi rachunkowe prowadzone 

są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 

wspomagającego ich prowadzenie. 

Program komputerowy stosowany w Kwesturze zabezpiecza powiązania poszczególnych 

zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i 
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księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z zestawieniem obrotów i sald 

kont księgi głównej. 

3. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: 

- zasadę podwójnego księgowania 

- systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi 
głównej 

- odnośnie zapisów w dzienniku: zasadę chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną 
numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego 
powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi 

Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących 

księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady przechowywania 

i archiwizowania są zawarte w dokumentacji systemu informatycznego. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe uczelni obejmują 
zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 

- dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego 
ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych 

- konta ksiąg pomocniczych, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i 

uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej 

4.1. Dziennik 

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie 
sprawozdawczym. Umożliwia on uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia 
obrotów i sald kont księgi głównej. Numeracja zapisów jest ciągła. 

Dziennik zawiera następujące dane:  

- nazwę użytkownika 

- nazwę zbioru 

- numer strony 

- datę wydruku 

- numer grupy rodzajowej dokumentu 

- numer pozycji kolejnej w obrębie dokumentu 

- datę wprowadzenia 

- numer konta analitycznego 

- kwotę 

- treść 

Dziennik główny składa się z dzienników tworzonych wg ustalonych numerów dla: 

- kasy 

- zaliczek 

- rozrachunków 

- materiałów 

- środków trwałych 
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4.2. Księga główna – ewidencja wg zasad podwójnego zapisu w porządku systematycznym, 
w kolejności chronologicznej powiązana jest z dziennikiem. Wykaz kont księgi głównej 
można uzyskać w systemie SIMPLE – FK. 

Wydruk zawiera: 

- salda z bilansu otwarcia 

- obroty miesiąca 

- obroty narastająco od początku roku 

- salda wynikowe na koniec okresu 

4.3. Księgi pomocnicze to urządzenia ewidencyjne będące uszczegółowieniem i 
uzupełnieniem zapisów dokonanych w księdze głównej w formie wyodrębnionych 
komputerowych danych, uzgodnione z saldami i zapisami księgi głównej, prowadzone 
dla niżej wymienionych kont syntetycznych: 

- środków trwałych i środków trwałych w budowie 

- wartości niematerialnych i prawnych 

- rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 

- rozrachunków publiczno-prawnych  

- rozrachunków z pracownikami 

- pozostałych rozrachunków 

- ewidencji sprzedaży 

- ewidencji zakupu 

- poniesionych kosztów 

- osiągniętych przychodów 

- funduszy 

- operacji gotówkowych 

- odpisów amortyzacyjnych 

- ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT 

- zapasów 

- innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów 

Wydruki ksiąg pomocniczych uzyskuje się w systemie SIMPLE - FK. 

4.4. Zestawienie obrotów i sald   księgi głównej i pomocniczej to urządzenie stanowiące 

zestawienie sald sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego. 

Zestawienie obrotów i sald zawiera: 

- symbole i nazwy kont 

- salda kont na dzień otwarcia, obroty za okres sprawozdawczy i narastające od 
początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. 

W sprawach, które występują, a nie są przedmiotem niniejszego zarządzenia stosuje 
się komentarz do planu kont Marii Augustowskiej. 

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla niżej wymienionych kont syntetycznych: 

1) środki trwałe 

2) wartości niematerialne i prawne 

3) inwestycje długoterminowe 

4) środki trwałe w budowie 

5) umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów 
bibliotecznych 

6) kasa, rachunki bankowe 

7) środki pieniężne 

8) zapasy 
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9) rozrachunki dotyczące projektów finansowanych lub współfinansowanych przez 
Unię Europejską 

10) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z tytułu:  

a) zakupu materiałów i usług 

b) sprzedaży 

c) przekazanych zaliczek 

11) rozrachunki publiczno-prawne z tytułu: 

a) podatku dochodowego od osób fizycznych 

b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

c) naliczonego i należnego podatku VAT 

d) pozostałych podatków 

12) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

13) rozrachunki z pracownikami 

14) należności dochodzone na drodze sądowej 

15) rozrachunki z tytułu dotacji 

16) rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych 

17) rozrachunki z tytułu wpływów środków dotyczących projektów Unii Europejskiej 

18) pozostałe rozrachunki dotyczące  

a) konferencji 

b) studiów podyplomowych i specjalizacyjnych 

c) kursów 

19) grantów 

20) rozliczenie wynagrodzeń 

21) rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne 

22) rozliczenie zakupu materiałów, towarów i usług 

23) koszty rodzajowe (konta zespołu 4) 

24) koszty w układzie kalkulacyjnym (konta zespołu 5) 

25) rozliczenie międzyokresowe kosztów 

26) rozliczenie międzyokresowe przychodów 

27) wyroby gotowe 

28) przychody operacyjne 

29) pozostałe przychody operacyjne 

30) koszty własne operacji 

31) pozostałe koszty operacyjne 

32) koszty finansowe i przychody finansowe 

33) straty i zyski nadzwyczajne 

34) ewidencja szczegółowa dla potrzeb podatku VAT 

35) inne istotne dla uczelni składniki aktywów i pasywów 

5. W Uczelni jest stosowana zasada memoriału wyrażająca się tym, że w księgach 
rachunkowych ujęte są wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Uczelni przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku, niezależnie 
od terminu ich zapłaty. 

6. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych, obcych dowodów 
źródłowych Rektor może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą 
księgowych dowodów zastępczych, sporządzanych przez osoby dokonujące operacji. Nie 
dotyczy to jednak operacji, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od 
towarów i usług. 
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7. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się nie później niż na koniec każdego kwartału. 
Odsetki są księgowane po dokonaniu zapłaty. Błędy lat poprzednich są ujawniane i 
księgowane w roku bieżącym. 

8. Uczelnia posiada rachunki bankowe w dwóch walutach obcych -  USD I EURO. 

9. Bieżące rozchody i przychody dokonywane są według ceny kupna, sprzedaży danej waluty 
w danym dniu w banku obsługującym Uczelnię lub według kursu walut określonych w 
szczegółowych przepisach obowiązujących dla niektórych wydatków ( np. Programy 
Ramowe UE) 

III. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych 

1. Metody inwentaryzacji 

1.1 W Uczelni występują poniższe metody przeprowadzenia inwentaryzacji: 

a) spis z natury 

b) potwierdzenie sald 

c) weryfikacja danych księgowych 

1.2 Różnice inwentaryzacyjne rozlicza się w sposób następujący: 

- nadwyżki przypisuje się na stan jednostki organizacyjnej, w której zostały ujawnione 

- niedobory niezawinione podlegają odpisaniu w koszty materiałowe lub pozostałe 

koszty operacyjne, o ile dotyczą: 

a) wielkości uznanych za ubytki naturalne 

b) wielkości nieznacznych spowodowanych przyczynami losowymi 

c) różnice wynikające wskutek błędów pomiarowych 

d) innych przyczyn uzasadniających ich odpisanie w koszty 

1.3 Różnice te mogą także odniesione: 

- w ciężar strat nadzwyczajnych, o ile mają rozmiary istotne i są skutkiem zdarzeń 

losowych  

- na konto roszczeń w stosunku do instytucji ubezpieczeniowej, o ile przedmiot 

niedoboru jest wynikiem zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem 

- niedobory uznane za zawinione przez osoby materialnie odpowiedzialne, 

przenoszone są na konto roszczeń wobec pracowników, a po ich ewentualnym 

uznaniu przenoszone na konto należności z tytułu niedoborów i szkód. Osobę 

materialnie odpowiedzialną obciąża się wg aktualnych cen rynkowych z 

uwzględnieniem stopnia zużycia. Wyceny dokonuje Komisja Inwentaryzacyjna 

powołana zarządzeniem Rektora na wniosek Kanclerza w składzie co najmniej 5 

osób na okres 4 lat. 

1.4 Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda podlegają następujące aktywa i pasywa 
Uczelni.: 

- środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych  na ostatni dzień każdego 

roku obrotowego 

- należności wg stanu na dzień 31 grudnia ( do kwoty 499,99 zł. nie potwierdza się ) 

- zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia – jednostka będąca dłużnikiem 

potwierdza lub nie wielkość w odpowiedzi na wystąpienie wierzyciela  

- udzielone lub otrzymane pożyczki 
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- powierzone innym jednostkom własne składniki majątku 

1.5 Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda: 

- rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi 

ksiąg rachunkowych 

- rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym 

- należności i zobowiązania wobec pracowników 

- rozrachunki z tytułów publiczno-prawnych 

1.6 Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda polega na uzyskaniu od kontrahentów 
pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w 
księgach rachunkowych. 

1.7 Inwentaryzacji w drodze weryfikacji podlegają następujące aktywa i pasywa Uczelni: 

- środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony 

- grunty 

- inne nieruchomości 

- środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych 

- środki trwałe wydzierżawione 

- dostawy w drodze 

- należności sporne i wątpliwe 

- rozliczenia międzyokresowe kosztów 

- kapitały 

- rezerwy 

- zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 

- zobowiązania wobec, których wierzyciele nie wystąpili o potwierdzenie salda 

- rozrachunki publiczno-prawne 

- zobowiązania wobec pracowników 

- fundusze specjalne 

- roszczenia z tytułu niedoborów i szkód 

- dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z 

ewidencji na kontach pozabilansowych 

- produkcja w toku niematerialnych składników majątku ( prace naukowo-badawcze, 

usługi ) 

- inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub 

uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. 

1.8 Inwentaryzacja w drodze weryfikacji charakteryzuje się ustaleniem prawidłowego i 
realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi 
lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z 
właściwymi dokumentami i realiami istniejącymi na określony dzień. W inwentaryzacji 
wykorzystywany jest system komputerowy SIMPLE F-K. 

1.9 Rozliczenie inwentaryzacji polega na tym, że wartość każdego składnika aktywów i 

pasywów zliczona i wyceniona w procesie inwentaryzacji jest porównywana z danymi 

wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

1.10 Różnice powstałe w wyniku porównania tych danych są wyjaśniane i rozliczane oraz 
ujmowane w księgach roku obrotowego, którego inwentaryzacja dotyczy. 

2. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych 

2.1 Terminy, przygotowanie, przeprowadzenie wyceny oraz rozliczanie wyników 

inwentaryzacji składników aktywów i pasywów reguluje instrukcja przeprowadzania 

inwentaryzacji składników majątkowych z dnia 17.12.2007 r. (Zarządzenie Rektora 

nr 5) 
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2.2 W Uczelni inwentaryzuje się: 

- nieruchomości, nie rzadziej niż raz w ciągu 4 lat 

- środki trwałe, nie rzadziej niż raz na 4 lata 

- materiały w magazynach, raz w ciągu 2 lat wg planu inwentaryzacji,(z wyjątkiem 

alkoholi, trucizn i  metali szlachetnych, które podlegają spisowi raz do roku ) 

- środki pieniężne w kasie, czeki, weksle wg stanu na 31 grudnia każdego roku, a 

także doraźnie w nieprzewidzianym terminie ustalonym przez Kanclerza. 

2.3 Poza planem przeprowadza się inwentaryzację: 

- na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej 

- na dzień dokonania zmian organizacyjnych 

- na dzień, w którym wystąpiły wypadki losowe (kradzież, pożar) 

IV. Zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie 
wyniku finansowego 

1. Wycena i ewidencja aktywów trwałych.  

1.1. Składniki o charakterze aktywów trwałych traktuje się jako: 

Środki trwałe, jeżeli przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 

rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uczelni, przyjmuje 

się je do ewidencji zgodnie z instrukcją o kontroli i obiegu dokumentów. 

Zalicza się do nich w szczególności: 

- grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów ) 

- budynki 

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

- maszyny, urządzenia 

- środki transportu 

- inwentarz żywy 

- inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania 

dłuższym niż rok 

1.2. Wartości niematerialne i prawne (tj. nabyte przez Uczelnie prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, w 

szczególności ): 

a) autorskie prawa majątkowe, koncesje, licencje, 

b) prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 
zdobniczych lub użytkowych,  

c) koszty zakończonych prac rozwojowych 

d) równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą z dziedziny 
przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej, o przewidywanym okresie 
użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z 
prowadzoną działalnością 

1.3. Środki trwałe w budowie są to aktywa w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia 

już istniejącego środka trwałego. 



11 

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy 

według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po 

aktualizacji wartości środków trwałych ), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

1.4. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych w 
okresie ich budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, aż do dnia bilansowego 
lub przyjęcia do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 
Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
pomniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, dokonywane w celu 
uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. 
Na dzień bilansowy wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, dla celów prezentacji w bilansie pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne 

lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

1.5. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych 
przyczyn powodujących trwałą utratę  środka trwałego lub wartości niematerialnej i 
prawnej, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiedniego 
odpisu aktualizującego wartość. 

W związku z brakiem możliwości ustalenia wysokości kapitału z aktualizacji wyceny 
środków trwałych przyjmuje się zasadę, że likwidacje środków trwałych przed 
01.01.1995 r, będą zdejmowane w proporcji 2/3. 

1.6. Jeżeli środek trwały podlegał aktualizacji, zgodnie z odrębnymi przepisami, a 
aktualizacja została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, to odpis 
aktualizacyjny w pierwszej kolejności zmniejsza kapitał z aktualizacji dla danego 
środka trwałego, a dopiero różnice zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

1.7. Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji na podstawie dowodu OT wg cen nabycia 
wraz z podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniu. Udziały w innych jednostkach 
zaliczane są do aktywów w cenie nabycia. 

1.8. Środki trwałe zakupione z prowadzonych prac badawczych ewidencjonowane są 
pozabilansowo. Przyjmowane są one na stan majątku Uczelni po zakończeniu 
realizacji pracy ze 100 % umorzeniem. Dowodem ich przyjęcia jest OT. 

1.9. Grunty wycenia się wg cen zakupu. 
Prawo wieczystego użytkowania gruntów przyznane Uczelni, a figurujące dotychczas 
w ewidencji pozabilansowej przeniesiono dnia 1.01.2011 r. do ewidencji środków 
trwałych wg wyceny rzeczoznawców. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 
amortyzuje się w okresie 40 lat, tj. 2,5% rocznie. 

2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, za wyjątkiem 
budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 
2005 r. ( D.Z. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej są tylko umarzane. 
Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej równej 
lub wyższej od 3500  zł o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok przyjmuje 
się zasadę umorzenia metodą liniową odpowiednimi stawkami indywidualnymi, ustalonymi 
w momencie przyjęcia do użytkowania w oparciu o wykaz rocznych stawek 
amortyzacyjnych z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z 
zastosowaniem stawek maksymalnych, od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do 
użytkowania lub w oparciu o art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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2.1 Amortyzacja bilansowa 

a) Wartość początkowa środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących 
wydobyciu kopalin metodą odkrywkową –zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek 
używania lub upływu czasu – art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

b) Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość 
początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty 3500,- zł. dokonuje 
się drogą systematycznego planowego rozłożenia ich wartości początkowej na 
ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i 
prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na 
początku na cały okres ich dokonywania. 

c) Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oblicza się z 
zastosowaniem metody liniowej stosując stawki wynikające z okresu ekonomicznej 
użyteczności. Okres i stawkę określa się na dzień przyjęcia do użytkowania środka 
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych w dowodzie OT. Zakończenie 
amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników 
majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia 
niedoboru. 

2.2 Amortyzacja podatkowa 

a) Uczelnia dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek 
określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. 
Dz. U. Nr 74 poz. 397 z 2011 r. z późn. zm.). Amortyzacji dokonuje się począwszy 
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub 
wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji. 

b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpisy amortyzacyjne podane w 
wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyższane lub indywidualnie 
ustalane zgodnie z wymogami art. 16 i oraz 16 j ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, dotyczy to m.in. środków trwałych podlegających wzmożonej 
eksploatacji lub poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. 

c) Rzeczowe składniki aktywów trwałych nie zaliczone do środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych ( np. ze względu na przewidywany okres 
użytkowania poniżej roku) oraz wartości równej lub niższej niż 500 zł odpisuje się 
jednorazowo w ciężar konta zużycia materiałów. Dla środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo prowadzona jest ewidencja, 
a dla umarzanych w czasie prowadzi się tabele amortyzacyjne. 

Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od gruntów. 

3. Wycena składników majątku obrotowego 

3.1 Wycena materiałów i towarów prowadzona jest w ciągu roku w oparciu o cenę 
zakupu z nieodliczonym podatkiem od towarów i usług, zaś koszty zakupu zaliczane 
są do kosztów okresu sprawozdawczego. 
Ewidencja ilościowo-wartościowa jest prowadzona dwuszczeblowo tj. w magazynie i 
księgowości. Ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych odnoszone są na konto 
344 „ Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów:. Rozchód wycenia się 
w cenie zakupu wg zasady „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO). 

3.2. Wyroby gotowe ( skrypty ) wycenia się wg kalkulacji wystawionej przez Dział 
Wydawnictw. Rozchód wyrobów odbywa się po koszcie wytworzenia.  
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3.3. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności 
aktualizuje się dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników 
kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź 
zagrożonych upadłością, albo zalegających częściowo z zapłatą należności lub 
całości.  

3.4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Uczelnia nie tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu nagród 
jubileuszowych i odpraw emerytalnych, z uwagi na to, iż kwoty wypłacanych 
świadczeń równomiernie rozkładają się w poszczególnych latach, a ich udział w 
osobowym funduszu płac jest niewielki. Uczelnia nie tworzy również rezerwy na 
podatek dochodowy od osób prawnych. 

4. Wycena pozostałych składników 

4.1 Zasady wyceny zobowiązań krótko i długoterminowych 

- zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania o terminie zapadalności 
powyżej 12 miesięcy, 

- zobowiązania krótkoterminowe  obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a 
także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się 
odsetki wynikające z otrzymania od kontrahentów not odsetkowych. Zobowiązania wyrażone 
w walucie obcej, przelicza się na dzień bilansowy na walutę polską  stosując kurs średni, 
ogłoszony na ten dzień dla danej waluty obcej przez NBP. Kapitały oraz pozostałe aktywa 

wycenia się według wartości nominalnej. 

4.2 Zasady wyceny zobowiązań warunkowych 

Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń  
przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie 
wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi spółdzielnia nie ma pełnej kontroli). 
Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie spółdzielni, które 
powstaje na skutek przyszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie 
lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest 
prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach  i  objaśnieniach  do  
sprawozdania  finansowego. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych 
gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości. 

4.3 Zasady wyceny należności długo i krótkoterminowych 

Należności długoterminowe to należności, które są wymagalne po 12 miesiącach od dnia 
bilansowego, tzn. te, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia 
bilansowego. 

Nie mogą to być jednak należności wynikające z rozrachunków z tytułu dostaw i usług ( za 
sprzedane towary, produkty gotowe, materiały, opakowania i usługi ), które bez względu na 
przewidziany umową termin zapłaty zalicza się w całości do krótkoterminowych. 

Do należności długoterminowych zalicza się m.in.: 

- kwoty należne z tytułu kaucji wpłaconej w związku z wynajmem lokalu, której rozliczenie 
nastąpi po 12 miesiącach od dnia bilansowego 
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- kwoty należne od kontrahentów, wymagające zapłaty po 12 miesiącach od dnia 
bilansowego, jeśli wynikają z rozrachunków z tytułu sprzedaży środków trwałych, 
środków   trwałych w budowie lub inwestycji w nieruchomości 

Na dzień bilansowy stan należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożności (czyli pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące te należności). 

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług  oraz całość lub 
część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych, które staną się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zinwentaryzowany stan należności 
krótkoterminowych podlegających wykazaniu w bilansie wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty, a więc łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeśli jednostka, korzystając 
z przysługującego jej uprawnienia naliczyła je dłużnikowi albo jeżeli odsetki należą się jej 
zgodnie z umową zawartą na piśmie z kontrahentem z zachowaniem zasady ostrożności. Stan 
należności krótkoterminowych zwiększają na dzień bilansowy również zasądzone przez sąd 
odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Stan należności wynikający z zapisów księgowych, ustalony na dzień bilansowy, wykazuje się 
w aktywach bilansu w wielkości zmniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności . 
Niespłacone na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wyrażone w walucie obcej 
wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski. 

5. Wycena aktywów i pasywów wyrażona w walutach obcych 

5.1 Składniki aktywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie kupna banku, z 
którego usług Uczelnia korzysta, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego 
dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych 
wycenia się po kursie sprzedaży stosowanych przez bank nie niższym jednak od 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień wyceny, chyba że w 
zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. 

5.2 W ciągu roku obrotowego zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się 
według dowodu celnego. Na dzień bilansowy wyceny dokonuje się po średnim kursie 
danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów 
wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie 
należności i zobowiązań w walutach obcych jak również sprzedaży walut zaliczane są 
do kosztów finansowych (ujemne różnice) lub do przychodów finansowych (dodatnie 
różnice). 

Przyjmuje się zasadę odrębnego księgowania różnic kursowych. 

5.3 Jeżeli odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 
innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków nie podlegających 
zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych stanową inaczej, przy wycenie 
przychodów i kosztów, a także wpływu i rozchodu środków z rachunku walutowego 
należy stosować kursy określone w przepisach dotyczących poszczególnych projektów. 

5.4 Wyceny aktywów i pasywów dla celów podatkowych dokonuje się na ostatni dzień roku 
podatkowego po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym dla danej 
waluty przez NBP. Różnice kursowe wynikające z takiej wyceny stanowią odpowiednio 
przychody lub koszty podatkowe. Wycena pozycji pozabilansowych wyrażonych w 
walucie obcej dokonywana jest na dzień bilansowy i uwzględniana w rachunku 
podatkowym. 

5.5 Do wyceny wpływu i rozchodu walut obcych na własnym walutowym rachunku 
bankowym stosuje się kursy: 

a) w ciągu roku obrotowego:  
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wpływ waluty na rachunek z tytułu regulowania należności oraz naliczone przez 
bank odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – kurs średni ogłaszany dla 
danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
wpływu środków na rachunek walutowy – rozchód waluty z rachunku z tytułu 
regulowania zobowiązań oraz pobrana przez bank prowizja bankowa – kurs średni 
ogłaszany dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień spłaty zobowiązania 

b) na dzień bilansowy: 

zgromadzone na bankowym rachunku walutowym i w kasie Uczelni waluty wycenia 
się według średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. 

5.6. Zobowiązania wyceniane są w Uczelni w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania 
wyrażone w walutach obcych księguje się zgodnie z opisem wyceny aktywów i 
pasywów walut obcych. Przyjmuje się zasadę odrębnego ewidencjonowania różnic 
kursowych dotyczących zobowiązań w walutach obcych, ponieważ ujemne różnice 
kursów zwiększają koszty zakupionych aktywów, zaś różnice kursowe dodatnie je 
zmniejszają. 

6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów i kosztów 

Rozliczenie międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej 
przychodów (długo i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. 

6.1 Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się pobrane wpłaty, zaliczki lub 
zarachowane należności od kontrahentów ze świadczenia , które zostaną wykonane 
w następnym roku obrotowym, w tym także w formie dotacji na realizację działalności 
dydaktycznej, naukowo – badawczej, dopłat na sfinansowanie nabycia lub 
wytworzenia środków trwałych, środków w budowie oraz prac badawczych, jeżeli 
stosownie do przepisów nie zwiększają one funduszy własnych oraz środków poza 
dotacyjnych ( od płatności za studia zaoczne na sfinansowanie kosztów semestru na 
przełomie roku – rok akademicki a rok obrachunkowy ). 

6.2 Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub 
wytworzenia środków trwałych ujmowane jest na koncie – rozliczenie 
międzyokresowe  przychodów. Następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
środków trwałych zakupionych z dotacji następuje stopniowe zwiększanie 
pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszając jednocześnie rozliczenie 
międzyokresowe przychodów.   

6.3 Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne dokonywane jest wówczas, gdy 
poniesione przez Uczelnię koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą 
przyszłych okresów sprawozdawczych i dopiero w przyszłości będą pomniejszały 
wynik finansowy. Należą do nich np. koszty opłacenia z góry czynszu, usług 
telekomunikacyjnych, prenumerata  czasopism oraz koszty z tytułu ubezpieczeń 
składników majątkowych ujmowana jest w dacie poniesienia wydatku (otrzymania 
faktury), opłacone z góry, koszty z tytułu ubezpieczeń składników  osobowych za 
przyszłe okresy sprawozdawcze. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie 
rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w 
kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. 

6.4 Rozliczanie międzyokresowe bierne ma charakter rezerw, utworzonych na koszty 
jeszcze nie poniesione, ale przypadające na rok obrotowy zgodnie z zasadą 
współmierności, a dotyczą m.in. kosztów stanowiących oznaczenia świadczenia 
przyjęte przez Uczelnię, lecz nie będące jeszcze zobowiązaniami prawdopodobnych 
kosztów, których kwota lub data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze 
znana. Czas i sposób rozliczeń jest każdorazowo uzasadniony charakterem 
rozliczanych kosztów z zachowaniem ostrożności. 
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7. Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania 

 Działalność Uczelni podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Opodatkowane są jedynie dochody wydatkowane na inne cele niż cele statutowe. W celu 
prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 
planie kont Uczelni zostały wyróżnione konta analityczne, grupujące koszty działalności 
podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne, nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 
jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne nie 
stanowiące przychodów finansowych lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony. 

8. Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT 

8.1. Naliczony podatek od towarów i usług ewidencjonowany jest na koncie 221 
„Rozliczenie należnego i naliczonego podatku VAT” (strona Wn). Sprzedaż wyrobów, 
towarów i usług podlega księgowaniu w wartości netto na koncie przychodów ze 
sprzedaży. Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie 221 „Rozliczenie 
należnego i naliczonego podatku VAT” (strona Ma). 

8.2 Rozliczenia z Urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT prowadzone są na koncie 
220 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”. Saldo tego konta wykazuje na 
koncie każdego okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją. Ewidencja podatku 
naliczonego oraz należnego do rozliczenia w następnych okresach na podstawie 
rejestru VAT jest prowadzona na koncie 221 „Rozliczenie należnego i naliczonego 
podatku VAT”. 

8.3 Uczelnia prowadzi rejestr sprzedaży i rejestr zakupów związanych ze sprzedażą 
wyłącznie opodatkowaną i podlegającą proporcjonalnemu odliczeniu na podstawie 
art. 90 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Na ich podstawie 
sporządzana jest co miesiąc deklaracja podatkowa VAT-7, informacja 
podsumowująca VAT-UE. 

9. Wynik finansowy  

9.1 Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami a kosztami. Na wynik 
finansowy netto składa się: 

a) Wynik działalności operacyjnej Uczelni z uwzględnieniem pozostałych kosztów i 
przychodów operacyjnych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów. Z uwzględnieniem 
dotacji, odpłatności za studia, równocześnie upustów, rabatów i innych zwiększeń 
lub zmniejszeń przychodów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a 
wartością sprzedaży ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach 
nabycia (zakupu) powiększonych o całość poniesionych od początku roku 
obrotowego kosztów ogólnych Uczelni, kosztów sprzedaży oraz pozostałych 
kosztów operacyjnych. 

b) Wynik operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami 
finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, uzyskanych zysków ze zbycia 
inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi a kosztami finansowymi nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad 
dodatnimi. 

c) Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami 
nadzwyczajnymi, powstałymi od początku roku obrotowego. 
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d) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych i ewentualnie płatności z nim zrównanych, wynikających z 
odrębnych przepisów. 

9.2 Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto Uczelni do podziału, a ujemny stratę 
netto, która obciąża fundusz zasadniczy. Zysk netto pozostaje w Uczelni i może być 
przeznaczony na: 

- fundusz zasadniczy, 80% odpisu z zysku (obligatoryjnie) 

- utworzenie własnego funduszu stypendialnego 

- utworzenie funduszu nagród oraz na inne cele 

Podziału zysku dokonuje senat Uczelni podejmując uchwałę. 

10. Ewidencja i zasady rozliczania przychodów i kosztów 

10.1 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad gospodarki finansowej w Uczelni 
wyróżnia się trzy grupy przychodów i kosztów działalności operacyjnej: 

a) przychody i koszty działalności dydaktycznej 

b) przychody i koszty działalności badawczej 

c) przychody i koszty działalności gospodarczo wyodrębnionej  

10.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów odbywa się według rodzajów działalności w 
przekrojach rodzajowym i kalkulacyjnym, w sposób zapewniający sporządzanie 
sprawozdań finansowych. 

10.3 Zasady ewidencji i rozliczanie kosztów ustala się następująco:  

a) Koszty działalności dydaktycznej rozlicza się w tym ewidencjonuje w podziale na 
koszty kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych oraz kosztach pozostałej działalności dydaktycznej. 

b) Podstawą rozliczenia kosztów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest 
wskaźnik procentowy udziału liczby godzin, obliczany na rok akademicki w 
programie „ Kalkulacja Kosztów Kształcenia”. 

c) Wskaźnik ustalany jest proporcjonalnie do liczby godzin dydaktycznych 
planowanych do realizacji w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 
oraz pozostałej działalności. Wskaźnik ustalony na dany rok ma zastosowanie do 
rozliczeń kosztów roku kalendarzowego, w którym kończy się rok akademicki. 

10.4 Uczelnia rozlicza koszty wg rodzajów działalności z wyodrębnieniem finansowania z 
dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych przychodów.  

10.5 Ewidencja kosztów działalności dydaktycznej obejmującej całość kosztów 
związanych z procesem dydaktycznym, utrzymaniem Uczelni, łącznie z remontami 
budynków i budowli nie będących domami i stołówkami studenckimi oraz 
prowadzeniem działalności kulturalnej i usługowej księguje się wg układu 
rodzajowego na kontach zespołu 4 oraz w układzie funkcjonalnym na kontach 
zespołu 5 

a) koszty działalności podstawowej (statutowej) dotyczące studiów stacjonarnych 
oraz niestacjonarnych księguje się na koncie księgowym 500 i 521, z podziałem 
na źródła finansowania z dotacji oraz pozostałe środki. 

b) koszty ogólnouczelniane księguje się na koncie 551 – koszty ogólne i rozlicza się 
je na koniec każdego miesiąca na koszty działalności dydaktycznej, w tym 
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dotyczących studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz z podziałem na źródła 
finansowania z dotacji oraz pozostałe środki. 

10.6 W ramach działalności dydaktycznej wydzielona jest ewidencja kosztów: 

a) studiów stacjonarnych 

b) studiów niestacjonarnych 

c) studiów podyplomowych 

d) kursów 

e) studiów doktoranckich 

Koszty działalności Uczelni (zarówno koszty wynagrodzeń jak i koszty rzeczowe), których 
nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności ujmuje 
się według poszczególnych jednostek organizacyjnych jako koszty wydziałowe. Koszty 
wspólne dla różnych działalności, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich 
lub wydziałowych – stanowią koszty ogólne Uczelni. Koszty wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi ujmuje się w kosztach bezpośrednich poszczególnych działalności. 

10.7 Ewidencja kosztów działalności badawczej prowadzona jest wg źródeł finansowania 
w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu 5 oraz wg układu rodzajowego na 
kontach zespołu 4. 

10.8 Koszty bezpośrednie działalności badawczo-rozwojowej powiększa się o koszty 
pośrednie zgodnie z  Zarządzeniem Rektora nr 43 z dnia 30 listopada 2010 r. 

10.9 Ewidencja przychodów i kosztów działalności badawczej prowadzi się z podziałem na 
źródła finansowania: 

a) koszty bezpośrednie w korespondencji z kontami zespołu 5 na kontach w 
zespole 7 

b) koszty pośrednie naliczane są według odrębnego zarządzenia od poniesionych 
kosztów bezpośrednich na kontach w zespole 7 

c) dotacje na działalność badawczo-rozwojową są rozliczane do wysokości 
poniesionych i rozliczonych kosztów ogółem w danym roku obrotowym na 
kontach zespołu 7  

10.10 Przychodami działalności gospodarczo wyodrębnionej są przychody Gospodarstw 
Doświadczalnych ( Felin, Czesławice, Uhrusk ), których koszty pokrywane są z 
uzyskiwanych przez nie przychodów. 

11. Aktualizacja należności 

11.1 Uczelnia dokonuje odpisów aktualizujących wartości określonych należności lub ich 
części. Należą do nich: 

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do 
wysokości należności nie objętej gwarancją lub innymi zabezpieczeniami, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi. 

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego w pełnej wysokości należności 

c) należności kwestionowane przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega, 
a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w 
umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancją 
lub innym zabezpieczeniem 
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d) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w 
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości 
tych kwot do czasu otrzymania i podpisania. 

11.2 Kwoty odpisów aktualizujących wartość należności zmniejszają należności, których 
dotyczą i są odpisywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe- 
zależnie od rodzaju należności, których ten odpis dotyczy. W bilansie należności 
prezentowane są wartości netto. W przypadku ustania przyczyn dla których dokonano 
wcześniej odpisów aktualizujących wartość aktywów – równowartość tych zapisów 
zwiększa wartość aktywów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów 
operacyjnych albo do  przychodów finansowych. 

12. Rezerwy na zobowiązania 

12.1 Uniwersytet może tworzyć rezerwy na pewne lub prawdopodobne zobowiązania, 
które mogą wystąpić w przyszłości: 

a) rezerwę na toczące się przed sądem postępowanie na roszczenie nie  
wynikające z zapisów księgowych, z uwagi na niepewność jego wyników  

b) rezerwę na zobowiązania wynikające z podpisania umów krajowych i 
międzynarodowych 

12.2 Uniwersytet nie tworzy rezerw na świadczenia: odprawy emerytalne, nagrody 
jubileuszowe, ekwiwalenty za urlopy. Liczba zatrudnionych pracowników i struktura 
uprawnień powodują, że koszty wynagrodzeń z w/w tytułów są porównywalne w 
zakresie wysokości w poszczególnych latach obrotowych, a różnice nie wpływają 
istotnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy. 

13. Fundusze 

13.1 W ramach systemu finansowania szkół wyższych Uczelnia tworzy fundusze: 

1) Fundusz zasadniczy 

Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia Uczelni służącego do realizacji celów 
statutowych. Zasady tworzenia oraz zmiany funduszu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 22 grudnia 2006r. W sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 
publicznych ( Dz. U. Nr 246, poz. 1796 ). Ewidencję księgową funduszu zasadniczego prowadzi 
się na koncie księgowym 800 – fundusz zasadniczy.  

Fundusz zasadniczy zwiększa się o: 

- odpisy z zysku netto 

- równowartość sfinansowanych z dotacji i środków z innych źródeł, zakończonych i 
oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie budynków i lokali 
oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

- równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek 
budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów 

- równowartość przyjętych do użytkowania budynków i lokali, obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, sfinansowanych z wpływów pochodzących z udziałów na 
inwestycje wspólne 

- kwotę zwiększenia wartości majątku, wynikającą z aktualizacji wyceny środków 
trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami. 
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Fundusz zasadniczy zmniejsza  się o: 

- pokrycie straty netto 

- umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

- równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej oraz gruntów 

- kwotę zmniejszenia wartości majątku Uczelni publicznej, wynikającej z aktualizacji  
wyceny 

- środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami. 

2) Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów określa ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z 27.07.2005r. ). Ewidencję księgową wymienionego funduszu prowadzi się na 
koncie księgowym 855 – fundusz pomocy materialnej.  

Przychodami funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów są: 

- dotacje z budżetu 

- opłaty za korzystanie z Domu Studenckiego 

- inne przychodów, w tym opłaty za wynajem pomieszczeń w Domach Studenckich. 

Kosztami funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów są: 

- stypendia  

- zapomogi 

- koszty prowadzenia Domów Studenckich ( w tym remonty ) 

Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów, w części nie przekraczającej 
w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów 
realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla 
studentów i doktorantów, ponoszonych przez Uczelnię. 

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów przechodzą na rok następny, do wykorzystania na cele określone w 
źródle ich pochodzenia. 

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 
2005r. prawo o szkolnictwie wyższym. 

Ewidencję księgową funduszu prowadzi się na koncie księgowym 851 – Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. 

Przychodami ZFŚS są: 

- odpis podstawowy 

6,5% planowanych przez Uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o 
składki na ubezpieczenie społeczne ( § 14 Rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2012 r. w  
sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych ), a dla byłych 
pracowników będących emerytami lub rencistami w wysokości 10%  rocznej sumy najniższej 
emerytury lub renty z roku poprzedniego 

- odpłatności od pracowników 

- inne, np. odsetki bankowe 
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 
1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. U. Nr 70 z 1996r., poz.335 z 
późniejszymi zmianami ) na finansowanie działalności socjalnej. Zasady działalności socjalnej 
określa Regulamin zatwierdzony przez Rektora. 

V. Sprawozdanie finansowe  

1.1. Uczelnia zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sporządza na dzień 
zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdanie finansowe, które składa się z: 

a) bilansu 

b) rachunku zysków i strat 

c) zestawienia zmian w kapitale własnym – funduszu zasadniczym 

d) rachunku przepływów pieniężnych 

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

1.2. Sprawozdanie finansowe Uczelni stanowi sumę połączonych sprawozdań 
finansowych Uniwersytetu Przyrodniczego oraz zbiorówek Rolniczych Zakładów 
Doświadczalnych po wyeliminowaniu wzajemnych należności i zobowiązań. 

1.3. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, 
które przekraczają 1% sumy bilansowej, wynikającej ze sprawozdania za poprzedni 
okres sprawozdawczy. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim, 
polskiej walucie, w pełnych złotych i w zaokrągleniu do tys. złotych. 

1.4. W Uczelni sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
Rachunek przepływów pieniężnych Uczelnia sporządza metodą pośrednią, która 
polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje nie 
powodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki 
innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się 
do właściwych rodzajów działalności ( inwestycyjnej, finansowej ). 

1.5. Uczelnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym – funduszu zasadniczym. 

Zestawienie przedstawia zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach 
funduszu i ich przyczyny, w tym także z tytułu przychodów odnoszących się 
bezpośrednio na fundusz z pominięciem rachunku zysków i strat. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe 
podlegają badaniom przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wybierany jest przez 
Senat w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Zbadane i zatwierdzone przez Senat sprawozdanie finansowe przedłożone jest do 
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

VII. Zasady ewidencji księgowania projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. 

1. Źródła wsparcia unijnego i zasady kwalifikacji wydatków 
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1.1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje w latach 2007 – 2013 następujące 
programy operacyjne: 

- Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 

- Program operacyjny „Kapitał Ludzki” 

- Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Funduszy Strukturalnych 
tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

- Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

1.2 Kwalifikacja wydatków polega na uznaniu danych za podlegające refundacji ze 
środków wspólnotowych, w tym z Funduszy Strukturalnych wpływających do Uczelni. 
Uregulowania dotyczące kwalifikacji projektów do wsparcia z Funduszy 
Strukturalnych zostały zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego – 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej” oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”. 

1.3. Krajowe wytyczne zostały opracowane w oparciu o rozporządzenie Rady Wspólnoty 
Europejskiej nr 1083/2006, ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności. 

1.4 Do wydatków kwalifikowanych projektu zalicza się wydatki, które: 

- są niezbędne do realizacji projektu 

- są racjonalne i spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami 

- są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania 

- są spójne z postanowieniami Programu Operacyjnego 

- są zgodne z kryteriami określonymi przez instytucje zarządzające 

- są zgodne z kryteriami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie. 

1.5 Szczegółowa analiza ponoszonych wydatków pod kątem ich kwalifikacji dokonywana 
jest na etapie oceny wniosków o płatność na podstawie zestawienia dokumentów 
potwierdzających poniesione koszty z wydatkami zaplanowanymi w budżecie projektu 
(harmonogramie rzeczowo – finansowym). 

2. Zasady Ewidencji księgowej 

Do ewidencji księgowej realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( Dz. 

U. z 2013 r. poz. 330, 613 ) 

2.1. W celu prawidłowego rozliczenia środków unijnych prowadzona jest wyodrębniona 
ewidencja księgowa na kontach syntetycznych bądź analitycznych, służących do 
obsługi każdego projektu z osobna. 

3. Ewidencja wpływów  
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3.1. Do obsługi finansowej projektów ( zarówno wpływów i wydatków ) wyodrębnia się 
oddzielne rachunki bankowe. Ewidencja księgowa operacji na kontach „środków 
pieniężnych” dotyczących konkretnych projektów odbywa się na wydzielonych 
kontach analitycznych. 

3.2. Dopuszcza się możliwości prefinansowania wydatków związanych z realizacją 
projektów za zgodą Rektora UP w Lublinie poprzez zasilenie rachunków bankowych, 
utworzonych  do obsługi projektów unijnych – środkami gromadzonymi na innych 
rachunkach Uczelni.  

3.3. Do obsługi bankowej projektów unijnych służy konto 137 – Rachunek bankowy 
projekty unijne, w analityce nazwa projektu oraz konto 135 – w analityce nazwa 
projektu. 

Otrzymane środki finansowe na realizację projektów księgowane są na 
wyodrębnionym koncie 722 – przychody naukowo-dydaktyczne Fundusze Unii 
Europejskiej, 723 i 724 w ramach którego wydziela się konta analityczne dla każdego 
projektu. Ewentualne odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych 
rachunkach bankowych powiększają ich stan i w zależności od charakteru projektu 
rozliczenie odsetek następuje w sposób określony w umowie. 

3.4. W przypadku projektów dotyczących budowy środków trwałych ( konto – 080 Środki 
trwałe w budowie w analityce nazwa projektu.) otrzymana dotacja na finansowanie I i 
II grupy zgodnie z klasyfikacją środków trwałych zwiększa kapitał zasadniczy( konto – 
800 Fundusz zasadniczy w analityce nazwa projektu.).  w momencie przyjęcia środka 
trwałego do użytkowania. W przypadku zakupu środków trwałych (aparatury) 
zaliczanych do „pozostałych grup środków trwałych” , dotacja jest przeksięgowywana 
na koniec roku na konto 760 – pozostałe przychody operacyjne do wysokości 
kosztów amortyzacji. 

3.5. Wartość środków trwałych (011), wartości niematerialnych i prawnych (020,021), 
przedmiotów o niższej wartości (015) oraz ich umorzenie (071, 072, 073) jest 
księgowane na oddzielnych kontach księgowych dotyczących projektów (w analityce 
nazwa projektu).  

4. Ewidencja wydatków  

4.1. Każda umowa o realizację projektu zawiera (w formie załącznika) budżet projektu 
uwzględniający różne kategorie wydatków. Wydatki dokonywane są  z wydzielonego 
konta bankowego na podstawie dowodów księgowych takich jak: faktury, listy płac, 
rozliczanie delegacji krajowych oraz innych dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej. 

4.2. Koszty kwalifikowane związane z realizacją projektów w ramach funduszy unijnych 
ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (zespół 4) i w układzie kalkulacyjnym 
konto 510,512,515,516,517,518 – koszty – Fundusze UE ze stosownym 
wyodrębnieniem analitycznym dla poszczególnych projektów. W celu wyodrębnienia 
ewidencji rozrachunków  z kontrahentami utworzono konto 204 – rozrachunki z 
odbiorcami i dostawcami – Fundusze Unii Europejskiej. 

4.3. W przypadku braku środków na rachunku bankowym projektu na dzień bilansowy, 
poniesione koszty w wysokości przekraczającej otrzymaną dotację, zostają 
przeksięgowane na konto 640 – rozliczenia międzyokresowe kosztów – Fundusze 
Unii Europejskiej do rozliczenia w kolejnym roku sprawozdawczym. 

4.4. Środki trwałe o niższej wartości tj. od 500,00 do 3.500,00 zł księgowane są  
bezpośrednio (w momencie zakupu) w koszty amortyzacji. Natomiast „niskocenne”  
przedmioty w użytkowaniu” odnoszone są w koszty materiałowe. Do faktury VAT 
zakupu dołącza się dokument OT (przyjęcie środka trwałego), sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 



24 

 

4.5. Na koniec każdego miesiąca koszty poszczególnych projektów przeksięgowywane są 
na konto 725 – koszt własny sprzedaży – Fundusze Unii Europejskiej według 
szczegółowej ewidencji analitycznej odrębnej dla wszystkich projektów. 

4.6. Koszty bankowe ewidencjonowane na koncie 551 – koszty ogólne, z zasady 
traktowane są jako wydatki niekwalifikowane i obciążające Uczelnię, chyba że 
zawarta umowa o realizację projektu stanowi inaczej. 

4.7. Koszty i przychody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej stanowią element wyniku finansowego Uczelni. Przynajmniej raz w 
miesiącu dokonywana jest szczegółowa analiza operacji księgowych pod kątem 
prawidłowości księgowań. 

5. Wymogi formalne i proceduralne dokumentów księgowych związanych z 
realizacją projektów 

5.1. W Uniwersytecie istniej wymóg sprawdzenia dokumentów zarówno zewnętrznych jak 
i wewnętrznych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dowody 
księgowe opisywane są zgodnie z wymogami istniejącymi w tym zakresie i 
zatwierdzone przez upoważnione osoby.  

5.2. Opis dowodu księgowego powinien zawierać m.in. następujące informacje: 

a) numer umowy o dofinansowanie projektu i jego nazwę 

b) adnotację o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach konkretnego 
Programu Operacyjnego 

c) kategorię wydatku zgodną z zatwierdzonym budżetem projektu 

d) wysokość wydatku kwalifikowanego 

e) informacje dotyczące poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej 

f) informacje o zgodności wydatku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo 
zamówień publicznych 

5.3. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektów dokonywane są za 
pośrednictwem uprawnionych działów Uczelni, które odpowiadają za prawidłowe 
stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych oraz zgodne z przepisami 
zawierania umów cywilno – prawnych. 

5.4. Rozliczenia finansowo – księgowe projektów sporządzane są w terminach 
określonych umową i według obowiązujących w tym zakresie procedur. 

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z zawartymi umowami z instytucją 
pośredniczącą. W przypadku braku zapisu w umowie stosuje się przepisy ustawy o 
rachunkowości. 

VII. Przechowywanie i ochrona danych 

7.1. Dokumenty księgowe, o których mowa w art. 10  ust. 1 ustawy o rachunkowości 
przekazywane są do archiwum zakładowego. Przekazywanie akt odbywa się na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Akta są opisywane zgodnie z 
obowiązującą w Uczelni instrukcją kancelaryjną. 

7.2. Zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe oraz opinia i raport biegłego podlegają trwałemu przechowywaniu.  

7.3. Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przechowywane są przez 
okres wymagalnego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, 
rentowych i podatkowych, nie krócej niż 5 lat. 
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7.4. Dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń 
dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat licząc 
od  początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i 
postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 
przedawnione. Dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 
przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności. 

7.5. Księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i 
dokumenty – przez okres 5 lat. 

Pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat. 

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po  roku obrotowym, 
którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą. 

7.6. Dokumenty dotyczące realizacji programów międzynarodowych, strukturalnych z 
funduszy europejskich zgodnie z zawartymi umowami – przez okres 10 lat licząc od 
początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została 
zakończona i rozliczona. 

7.7. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, tj: wieloletnich inwestycji 
budowlanych przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku 
obrotowym, w którym inwestycja została zakończona i rozliczona. 

7.8. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub 
rozliczenia reklamacji. 

7.9. Udostępnianie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych 
oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić: 

a) na potrzeby własne – w siedzibie jednostki do wglądu po uzyskaniu zgody 
Kwestora lub osoby upoważnionej 

b) na zewnątrz – po uzyskaniu pisemnej zgody Rektora lub Kwestora i pozostawieniu 
pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów 

c) na potrzeby realizowanych programów międzynarodowych, finansowanych z 
funduszy europejskich – kserokopie sprawozdań i innych dowodów księgowych, 
niezbędnych w procesie realizowania i ich rozliczania – po podpisaniu za zgodność 
z oryginałem przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. 

7.10. Dostęp do systemów informatycznych wspomagających księgowość posiadają osoby 
mające stosowne identyfikatory administratora systemu. Dostęp do systemów 
chroniony jest hasłami, znanymi wyłącznie użytkownikom programu. 

7.11. Pracownicy posiadają zdefiniowane indywidualnie uprawnienia w zakresie 
użytkowania poszczególnych modułów oraz funkcji i zasobów programu. 

7.12. Za codzienne, systemowe archiwizowanie danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa, 
funkcjonowanie serwera i zasilanie urządzeń, odpowiedzialny jest administrator 
programu wyznaczany przez Kierownika Ośrodka Informatyki. 

VIII. Systemy przetwarzania danych 

8.1. Uniwersytet prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym 
wspomagającym zarządzanie SIMPLE ERP  w oparciu o następujące moduły: 

a) Finanse 

b) Majątek trwały 

c) Obrót towarowy 

8.2. Płace są naliczane w systemie komputerowym TETA – Kadry – Płace. 
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8.3. Wydzielone komputery mają możliwość elektronicznego łączenia się z bankami 
prowadzącymi, celem przekazania płatności oraz innych czynności, wymaganych we 
współpracy z bankiem. Są to programy: 

a) Bank Pekao S.A 

b) mBank 

c) Bank Gospodarstwa Krajowego 

8.4. Do zgłoszenia i przekazania danych dotyczących ubezpieczeń społecznych 
dołączany jest program zewnętrzny – Płatnik. 

8.5. Księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury 
i wzajemnych powiązań oraz ich funkcje w organizacji całości ksiąg rachunkowych 
i w procesach przetwarzania danych oraz wykaz programów, procedur i funkcji, wraz 
z opisem algorytmów i parametrów stanowi dokumentacja wdrożeniowo – 
eksploatacyjna przechowywana w Kwesturze. Osobami odpowiedzialnymi za 
administrację i zarządzanie systemami informatycznymi są wyznaczeni pracownicy z 
Ośrodka Informatyki Uczelni. 
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IX. Dane uzupełniające i informacje dodatkowe 

a. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów 
księgowych w Uczelni zawiera Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem Nr 35 
Rektora AR w Lublinie z dnia 22 grudnia z późniejszymi zmianami 

b. Należności i zobowiązania (nadpłaty i niedopłaty) do kwoty 10 zł kwalifikuje się 
jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne. 

c. W sytuacji kiedy nie jest możliwe udokumentowanie rachunkiem lub fakturą VAT 
zapłat za uczestników w zjeździe konferencji i sympozjum za granicą lub za 
publikację wykładów w czasopismach zagranicznych, Uczelnia dokonuje 
rozliczenia na podstawie dokumentu wewnętrznego, będącego oświadczeniem 
uczestnictwa zaakceptowanego przez Prorektora ds. Uczelni i Współpracy z 
Zagranicą. 

d. Rozliczenie zagranicznych podróży służbowych odbywa się metodą opartą na 
wycenie waluty po kursie sprzedaży stosowanym przez bank z dnia pobrania 
zaliczki dewizowej. 

e. Korekty błędnych zapisów dokonuje się poprzez wprowadzenie do ksiąg 
rachunkowych dowodów zawierających błędne zapisy. Zmiany dokonywane są 
tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi. 

f. W systemie Simple używanym obecnie przez Uczelnię niemożliwe jest 
księgowanie po stronie Ma na kontach zespołu 4 i5. 

g. Kwota wadium zwracana jest wpłacającemu w terminach zgodnych z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 

h. Umowy na projekty badawcze rozliczane są miesięcznie przez przenoszenie na 
przychody dotacji z rozliczeń międzyokresowych przychodów do wysokości 
poniesionych kosztów. Jest to działalność bezwynikowa. 

i. Uczelnia co roku składa zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu. W 
księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie osiągnięte przychody i 
obciążające koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty. 

j. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest odnoszone w koszty tego roku, w którym 
jest wypłacone. 

k. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dany rok akademicki odnoszone 
jest w koszty roku obrotowego kończącego dany rok akademicki. 

l. Przychody dotyczące usług edukacyjnych są przychodem  okresu według dnia 
wpłaty na konto Uczelni. 

m. Uczelnia korzysta z uproszczenia na podstawie art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ustawy o 
rachunkowości, ustalając na dany rok próg istotności w wysokości 1 % przychodów 
ze sprzedaży wykazanym w „Rachunku zysków i strat” za rok poprzedni. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 

Wykaz kont księgi głównej (syntetycznej) 

Załącznik nr 2 

Wykaz kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 

Załącznik Nr 3 
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Komentarz do planu kont – opracowanie Marii Augustowskiej (wybrane elementy ) 

Załącznik Nr 4 

Opis systemów przetwarzania danych 


