
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-118/2020 

Pkt. 2.1.13. Fundusze własne otrzymuje poniższe brzmienie: 

Fundusz zasadniczy 

Fundusz zasadniczy wycenia się w wartości nominalnej. 

Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia Uczelni. 

Fundusz zasadniczy zwiększa się w szczególności o: 

- odpisy z zysku netto, 

- równowartość sfinansowanych z dotacji i środków z innych źródeł, zakończonych 

i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych wraz z pierwszym wyposażaniem, 

- 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 oraz obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej sfinansowanych z wpływów z udziałów na inwestycje wspólne, 

- kwotę zwiększenia wartości majątku Uczelni wynikającą z aktualizacji wyceny środków 

trwałych, 

Fundusz zasadniczy zmniejsza się w szczególności o: 

- pokrycie straty netto Uczelni, 

- umorzenia budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

- równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej, 

- kwotę zmniejszenia wartości majątku Uczelni, wynikającą z aktualizacji wyceny 

środków trwałych. 

Fundusz stypendialny  

Fundusz stypendialny służy do finansowania pomocy materialnej na rzecz studentów. 

Fundusz stypendialny tworzy się z: 

- dotacji podmiotowej na świadczenia dla studentów, 

- z innych źródeł. 

Fundusz stypendialny przeznacza się na: 

- wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów, a także dla doktorantów, którzy rozpoczęli 

studia przed rokiem akademickim 2019/2020 do czasu wygaszenia ich kształcenia 

(najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku). 

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pozostają 

w funduszu na rok następny.  

Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów 

ustawy podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych Uczelni innych 

niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa. 

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych służy do realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, kształceniu na studiach i w szkole doktorskiej 

lub prowadzeniu działalności naukowej.  

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych tworzy się z: 

- dotacji podmiotowej. 

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych przeznacza się na: 

- finansowanie bieżącej działalności służącej osobom niepełnosprawnym; 

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pozostają w funduszu na rok 

następny. Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi 

do funduszu ze środków finansowych Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji 

z budżetu państwa. 
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Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Przychodami funduszu są w szczególności: 

- roczny odpisu, ujmowany w kosztach działalności dydaktycznej uczelni,  

- odpłatności pracowników, 

- odsetki od udzielonych pożyczek, 

- odsetki bankowe. 

Kosztami funduszu są w szczególności: 

- koszty imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

- zapomogi, 

- dopłaty do wypoczynku urlopowego, 

- dopłaty do obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży, 

- inne świadczenia. 

Zasady działalności socjalnej określa Regulamin zatwierdzony przez Rektora. 

 

Pkt. 2.2.2. Koszty otrzymuje poniższe brzmienie: 

W Uczelni wyodrębnia się : 

- koszty działalności dydaktycznej, 

- koszty działalności badawczej, 

- koszt własny pozostała działalność, 

- koszty działalności gospodarczo wyodrębnionej, 

- koszty pozostałej działalności operacyjnej, 

- koszty finansowe. 

Koszty bezpośrednie obejmują koszty, które na podstawie dokumentów źródłowych, w sposób 

jednoznaczny można zakwalifikować w ciężar kosztów danej działalności oraz danej jednostki 

organizacyjnej.  

Do kosztów bezpośrednich podstawowej działalności ( dydaktycznej i badawczej ) zalicza się: 

- koszty wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami na wynagrodzenia, przy czym 

przyjmuje się, iż: 

 wynagrodzenia osobowe zaliczane są na podstawie dekretu na dokumencie 

źródłowym do studiów stacjonarnych obciążając komórkę kosztową, w której 

pracownik był zatrudniony w pierwszym dniu miesiąca, za jaki została sporządzona 

lista płac, 

 wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych zaliczane są do kosztów studiów 

stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych oraz do innych działalności 

na podstawie dekretu, 

 wynagrodzenia ponadwymiarowe zaliczane są do kosztów studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych i podyplomowych na podstawie wykonania. 

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami na wynagrodzenie są rozliczane wg klucza 

dydaktycznego, tzn. proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych 

na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowe do liczby godzin ogółem, 

wynikających z rozliczenia zrealizowanych godzin zakończonego roku akademickiego, 

który zgodnie z regulaminem studiów trwa od 1 października do 30 września następnego roku 

kalendarzowego. Rozliczenia dokonuje się na dzień 31.12.  

Do kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych zalicza się koszty wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich: 

- wynikające z obowiązków dydaktycznych przypadających na koszty studiów 

stacjonarnych, 

- nie wynikające z obowiązków dydaktycznych, w tym za czas pracy przeznaczony 

na badania prowadzone na rzecz działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej, 
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- koszty nieperiodycznych wynagrodzeń nauczycieli akademickich, w szczególności 

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy okolicznościowe, ekwiwalent 

za urlop, dodatek kierowniczy, stażowy. 

Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zaliczone 

dokumentem źródłowym do kosztów studiów stacjonarnych, mogą być rozliczane na koszty 

kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, według zasady 

opisanej, jak dla nauczycieli akademickich. 

Do kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych zalicza się koszty wynagrodzeń 

nauczycieli akademickich wynikające z obowiązków dydaktycznych przypadające na koszty 

studiów niestacjonarnych. 

Do kosztów kształcenia na studiach podyplomowych zalicza się koszty wynagrodzeń 

nauczycieli akademickich wynikające z obowiązków dydaktycznych przypadające na koszty 

studiów podyplomowych. 

Koszty rzeczowe, na które składają się m.in. wydatki związane z zakupem materiałów i sprzętu, 

usługi obce, opłaty telekomunikacyjne, koszty remontów, zakupu aparatury, podróży 

służbowych, koszty kształcenia i inne, obciążają rodzaj działalności zgodnie z opisem 

na dokumencie źródłowym. 

Amortyzacja środków trwałych obciąża koszty działalności w ramach której realizowany 

był zakup. Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych 

z otrzymanych dotacji celowych obciąża działalność dydaktyczną studia stacjonarne 

oraz koszty ogólnozakładowe. Księgując amortyzację (umorzenie) prawa wieczystego 

użytkowania gruntów, ewidencjonuje się ją w ciężar "pozostałych kosztów operacyjnych". 

Odpisy amortyzacyjne od omawianego prawa nie wpływają na wynik finansowy jednostki, 

ponieważ są pokrywane "pozostałymi przychodami operacyjnymi" poprzez konto "przychody 

przyszłych okresów". 

Koszty pośrednie w ramach działalności dydaktycznej rozlicza się na koszty kształcenia 

na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i koszty pozostałe odpowiednio do liczby 

studentów wykazanych w sprawozdaniu S-10 sporządzanym według stanu na dzień 

30 listopada poprzedniego roku obrotowego. 

Koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej, w tym koszty wynagrodzeń, 

których na bieżąco nie można zakwalifikować do kosztów studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych lub pozostałej działalności dydaktycznej rozlicza się na koniec roku 

obrotowego odpowiednio do liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach studiów 

stacjonarnych, niestacjonarnych lub pozostałej działalności dydaktycznej w roku akademickim, 

którego zakończenie przypada na rok obrotowy. 

Koszty wydziałowe dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem jednostek wydziałowych. 

Koszty ogólnouczelniane, zwane potocznie kosztami ogólnymi, dotyczą kosztów związanych 

z utrzymaniem jednostek administracyjnych oraz kosztów związanych z organizacją i obsługą 

funkcjonowania uczelni jako całości. Są to m.in.: 

- koszty wynagrodzeń kadry administracyjnej, 

- koszty rzeczowe, eksploatacyjne i amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych 

w jednostkach administracyjnych. 

Ewidencja na kontach układu rodzajowego odbywa się w oparciu o zapisy z dokumentów 

źródłowych. Jednocześnie tworzony jest dekret w układzie kalkulacyjnym kosztów, 

gdzie koszty układu rodzajowego ewidencjonowane są automatycznie jako element analityczny 

w segmencie konta zespołu 5, za pomocą konta 490. 

Koszty zgromadzone na kontach w zespole 5 przenoszone są na konta kosztu własnego 

w zespole 7, w podziale na: koszty bezpośrednie, narzut kosztów pośrednich. 

Koszty niezwiązane z podstawową działalnością Uczelni stanowią pozostałe koszty operacyjne 

i finansowe. 
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Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się: 

- Koszty z tytułu likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, 

- Koszty z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, 

- Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, 

- Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

- Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 

- Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 

- Należności spisane na podstawie postanowienia 

- Koszty postępowania sądowego, komorniczego 

- Darowizny 

- Odszkodowania 

- Kary i grzywny 

- Korekta składek ZUS 

- Niezawinione niedobory i szkody 

- Korekta roczna VAT naliczonego 

- Zaokrąglenia 

- Likwidacja majątku obrotowego 

- Inne koszty 

Do kosztów finansowych zalicza się: 

- Ujemne różnice kursowe 

- Odsetki bankowe 

- Odsetki od zobowiązań 

- Odpis aktualizujący wartość odsetek od należności 

- Koszty finansowe - obligacje 

- Inne koszty finansowe 

Pkt. 2.2.3. Przychody otrzymuje poniższe brzmienie: 

W Uczelni wyodrębnia się : 

- przychody działalności dydaktycznej, 

- przychody działalności badawczej, 

- przychody działalność pomocnicza, 

- przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej, 

- przychody pozostałej działalności operacyjnej, 

- przychody finansowe. 

 

Do przychodów działalności dydaktycznej zalicza się w szczególności: 

 subwencja, 

 dotacji podmiotowej i celowej, 

 przychody z tytułu: 

 odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, 

 opłat za kształcenie na kursach specjalizacyjnych, 

 opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, 

 opłat za kształcenie osób nie będących obywatelami polskimi, 

 wpływów ze sprzedaży wydawnictw, 

 opłat za wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątkowych 

służących tej działalności, 

 opłat za działalność kulturalną i usługową realizowaną przez studentów, 

 opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, 
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 jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 

związanego z tokiem studiów, 

 sprzedaży usług wykonanych przez jednostki organizacyjne Uczelni na rzecz 

działalności dydaktycznej, 

 sprzedaży towarów, 

 wpłat od sponsorów i darowizn pieniężnych. 

 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 

Przychody z tytułu odpłatności za zajęcia dydaktyczne zalicza się do okresu, w którym zostały 

wpłacone. 

 

Do przychodów działalności badawczej zalicza się w szczególności: 

- subwencja, 

- dotacji podmiotowej i celowej, 

- przychody z odpłatnej działalności usługowo-badawczej realizowanej na podstawie 

zawartych umów; 

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 

Przychody z działalności badawczej ewidencjonowane są do wysokości kosztu własnego 

poprzez konto "przychody przyszłych okresów". 

Przychody niezwiązane z podstawową działalnością Uczelni stanowią pozostałe przychody 

operacyjne i finansowe. 

 

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się: 

- Przychody ze sprzedażnie niefinansowych aktywów trwałych, 

- Dotacje, 

- Przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania 

- Przychody z tytułu amortyzacji ruchomych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, 

- Przychody z tytułu amortyzacji ruchomych środków trwałych sfinansowanych z dotacji, 

- Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 

- Rozwiązanie rezerw i odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań, 

- Wyegzekwowane odpisane należności, 

- Darowizny, 

- Odszkodowania i zwrot kosztów sądowych, 

- Kary i grzywny, 

- Korekta składek ZUS, 

- Nadwyżki inwentaryzacyjne, 

- Korekta roczna VAT naliczonego, 

- Zaokrąglenia, 

- Wynagrodzenie płatnika, 

- Kary – biblioteka, 

- Inne przychody. 

 

Do przychodów finansowych zalicza się: 

- Dodatnie różnice kursowe, 

- Odsetki od środków pieniężnych, 

- Odsetki od należności, 

- Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności, 

- Inne przychody finansowe 
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Pkt. 3.2. Opis zasad ewidencji na kontach w podziale na zespoły otrzymuje poniższe 

brzmienie: 

Zespół 0 Aktywa trwałe 

Konta Zespołu 0 służą do ewidencji składników majątku trwałego, których przewidywany 

okres zaangażowania w działalność Uczelni jest dłuższy niż rok. 

Obejmują one: 

- Środki trwałe, 

- Wartości niematerialne i prawne, 

- Długoterminowe aktywa finansowe, 

- Środki trwałe w budowie, 

- Odpisy umorzeniowe 

 

AKTYWA TRWAŁE 

011 Środki trwałe 

012 Środki trwałe - wyposażenie 

013 Środki trwałe - zbiory biblioteczne 

014 Środki trwałe - aparatura 

020 Wartości niematerialne i prawne 

021 Wartości niematerialne i prawne - jednorazowa amortyzacja 

030 Finansowy majątek trwały 

035 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 

071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

072 Umorzenie wyposażenia 

073 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 

074 Umorzenie środków trwałych - aparatura 

083 Środki trwałe w budowie 

 

Zadaniem kont zespołu 0 jest odzwierciedlenie wartości początkowej aktywów trwałych 

i korygujących ją odpisów umorzeniowych. Zadaniem kont zespołu „0” jest odzwierciedlenie 

stanu i ruchu poszczególnych składników majątku trwałego, tj. ich przychodów, rozchodów, 

wartości początkowej i odpisów umorzeniowych. Umożliwiają one grupowanie operacji 

według poszczególnych rodzajów majątku trwałego tj.: środki trwałe, prawo wieczystego 

użytkowania gruntów, zbiory biblioteczne, zbiory muzealne, wartości niematerialne i prawne 

oraz długoterminowe aktywa finansowe; jak również środki trwałe w budowie. 

Do kont zespołu „0” w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

prowadzona jest wartościowa ewidencja analityczna poszczególnych składników majątku 

trwałego wg klasyfikacji GUS, która umożliwia obliczenie odpisów amortyzacyjnych 

i przygotowanie rozdzielnika amortyzacji wg klasyfikacji GUS. Informacje wartościowe 

dotyczące stanu i ruchu tych składników majątku trwałego pochodzą z modułu Majątek Trwały, 

w którym jest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa w formie ksiąg inwentarzowych, 

w podziale m.in. na poszczególne rodzaje majątku, klasyfikacje GUS, jednostki organizacyjne 

Uczelni, osoby odpowiedzialne.  
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Ewidencję nakładów inwestycyjnych prowadzi się wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania, 

w podziale na poszczególne obiekty oraz rodzaj ponoszonych wydatków, obejmując ogół 

poniesionych kosztów od dnia rozpoczęcia inwestycji łącznie z kosztami przygotowania terenu 

i zagospodarowania. 

Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 

Konta zespołu 1 służą do ewidencji: 

- Krajowych środków pieniężnych przechowywanych w kasie, 

- Krajowych i zagranicznych środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach 

bankowych, 

- Lokat bankowych długoterminowych i krótkoterminowych, 

- Innych aktywów pieniężnych: czeki, weksle obce, 

- Kredytów bankowych. 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE i AKTYWA FINANSOWE 

101 Kasa 

102 Kasy pomocnicze 

130 Rachunki bieżące BGK 

131 Rachunki bieżące Pekao S.A. 

132 Rachunki środków inwestycyjnych Pekao S.A. 

133 Inne rachunki bankowe 

134 Rachunki walutowe 

135 Rachunki środków funduszy specjalnych 

136 Rachunki pomocnicze w PKO BP środków funduszu pomocy materialnej 

137 Kredyty bankowe 

139 Kredyty przeterminowane 

149 Inne środki pieniężne 

 

Zadaniem kont zespołu „1” jest odzwierciedlenie stanu i ruchu krajowych i zagranicznych 

środków pieniężnych zgromadzonych zarówno w kasie jak i na rachunkach bankowych, 

kredytów bankowych oraz pozostałych środków płatniczych tj. bonów skarbowych, 

bankowych, weksli, czeków i innych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. 

Operacje bankowe ewidencjonowane na kontach zespołu „1” pochodzą z bankowych systemów 

elektronicznych i są księgowane w podziale na poszczególne rachunki bankowe. 

Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 

Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków 

z kontrahentami z tytułu dostaw towarów i usług, pracownikami z tytułu rozliczenia 

wynagrodzeń, zaliczek, pożyczek, niedoborów i nadwyżek oraz rozrachunków publiczno-

prawnych. 
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ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

201 Rozrachunki z kontrahentami 

202 Rozrachunki z tytułu inwestycji 

203 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Funduszy Specjalnych 

220 Rozrachunki publiczno-prawne  

221 Rozrachunki z ZUS 

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234 Inne rozrachunki z pracownikami 

235 Rozliczenie niedoborów i szkód 

236 Rozliczenie nadwyżek 

243 Rozliczenie wynagrodzeń 

244 Roszczenia sporne 

245 Rozrachunki z MNiSW i instytucjami naukowo-dydaktycznymi 

246 Rozrachunki i roszczenia Funduszy Specjalnych 

247 Najem i czynsze 

248 Rozrachunki z tytułu najmu działalności eksploatacyjnej 

249 Inne rozrachunki działalności eksploatacyjnej 

250 Inne rozrachunki działalności eksploatacyjnej - w walucie obce 

256 Rozrachunki i roszczenia pozostałe i funduszy-waluta 

280 Odpisy aktualizujące wartość należności 

 

Ewidencja analityczna na kontach zespołu „2” jest prowadzona w podziale na tytuły 

rozrachunków wg kontrahentów, pracowników. Ewidencja jest prowadzona według wartości 

nominalnych w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT. Zmiana wartości następuje w przypadku 

naliczenia odsetek od należności lub zobowiązań przygotowanych do postępowania spornego. 

Należności i zobowiązania ewidencjonuje się do całkowitego rozliczenia tj. do momentu 

spłacenia, umorzenia, przedawnienia, oddalenia w postępowaniu spornym. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie: 

- wykazuje się zawsze należności zgodnie z zasada ostrożnej wyceny, tj. w kwocie realnej 

do zainkasowania, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 

- nie wykazuje się należności nieściągalnych, przedawnionych czy umorzonych, ponieważ 

nie posiadają one żadnej wartości gospodarczej. 

Należności i zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 1 rok, 

zalicza się do długoterminowych. Do należności i zobowiązań krótkoterminowych zaliczamy 

te z okresem spłaty na dzień bilansowy krótszym niż 1 rok. 

Zespół 3 Materiały i towary 

Konta zespołu 3 przeznaczone są do ewidencji rozliczenia zakupu usług, towarów i materiałów 

oraz zapasów znajdujących się w magazynach. 

Do materiałów zalicza się różnego rodzaju artykuły nabyte od obcych kontrahentów, do zużycia 

w trakcie realizacji zadań związanych z działalnością dydaktyczną i badawczą. 
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MATERIAŁY I TOWARY 

300 Rozliczenie zakupu magazynowego 

301 Rozliczenie zakupu usług, towarów i materiałów 

303 Rozliczenie zakupu usług, towarów i materiałów - przełom rok 

311 Materiały na składzie 

319 Materiały w przerobie 

341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 

342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 

 

Materiały wycenia się wg cen zakupu netto. W związku z różnymi cenami zakupu 

poszczególnych partii materiałów, dla ustalenia ceny jednostkowej prowadzi się ewidencję 

rozchodu wg metody FIFO.  

Ewidencja analityczna umożliwia ustalenie stanu zapasów i obrotu magazynowego według 

rodzaju magazynu. 

Ewidencja szczegółowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest w obszarze Obrót Towarowy. 

Dekrety, na podstawie zdefiniowanego szablonu dekretów są przekazywane do ksiąg 

rachunkowych i gromadzone w folderze Magazyn. 

Zespół 4 Koszty według rodzaju 

Konta zespołu 4 przeznaczone są do ewidencji kosztów prostych wg rodzajów, za które uznaje 

się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty rzeczowe oraz osobowe 

oraz ich przeniesienie do dalszych rozliczeń, na właściwe stanowiska kosztów w układzie 

funkcjonalnym poprzez konto 490. 

 

KOSZTY WG RODZAJU I ICH ROZLICZENIE 

400 Amortyzacja 

401 Zużycie materiałów i energii 

402 Usługi 

403 Podatki i opłaty 

404 Wynagrodzenia 

405 Świadczenia na rzecz pracowników 

406 Aparatura 

408 Podróże służbowe 

409 Pozostałe 

490 Rozliczenie kosztów 

 

Dla potrzeb sprawozdawczości wymaga się informacji syntetycznej, dla potrzeb wewnętrznych 

Uczelni szczegółowej informacji o rodzajach poniesionych kosztów, stąd konta 

te są rozbudowane o konta analityczne. 

Konta kosztów w układzie rodzajowym mogą wykazywać wyłącznie salda Wn. 

Przy dokonywaniu korekt zmniejszających koszty należy równolegle stosować storno 

techniczne. Dla potrzeb sprawozdawczych musi być zachowana czystość obrotów na kontach 
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analitycznych i syntetycznych. Po stronie Wn księguje się poniesione koszty w korespondencji 

głównie z kontami środków pieniężnych i rachunków bankowych (zespół „1”), rozrachunków 

i rozliczeń (zespół „2”) oraz rozliczenia zakupu materiałów i towarów (zespół „3”).  

W Uczelni sporządza się rachunek porównawczy.  

Zespół 5 Koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie 

Konta zespołu 5 są przeznaczone do ewidencji i rozliczenia działalności operacyjnej Uczelni. 

W ramach zespołu 5 koszty są zgrupowane według poszczególnych typów działalności Uczelni 

w powiązaniu ze źródłem finansowania tych kosztów. Podstawową jednostką kalkulacyjną jest 

jednostka organizacyjna Uczelni przypisana do danego Wydziału. 

 

KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE 

500 Działalność dydaktyczna  

501 Koszty działalności badawczej 

502 Działalność w ramach projektów UE 

521 Koszty wydziałowe 

530 Działalność pomocnicza 

540 Działalność gospodarczo wyodrębniona 

551 Koszty ogólnouczelniane 

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie podejmuje różnego rodzaju działalności,  

które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Dla ustalenia kosztów 

tych działalności nie jest wystarczająca ewidencja kosztów tylko według ich rodzajów dlatego 

przyjęto zasadę, że koszty poza układem rodzajowym odnoszone są na miejsca powstawania 

kosztów – jednostki organizacyjne UP w sposób umożliwiający ustalenie kosztu własnego 

poszczególnych rodzajów w celu zapewnienia uzyskiwania informacji niezbędnych 

dla sporządzania obowiązującego Uczelnię planu rzeczowo-finansowego, sprawozdania z jego 

wykonania oraz obowiązujących Uczelnię sprawozdań finansowych. 

Te koszty, które dadzą się w sposób bezpośredni przypisać określonej jednostce organizacyjnej 

są ewidencjonowane jako koszty bezpośrednie, część kosztów, która nie stanowi kosztów 

bezpośrednich danej działalności zostaje zakwalifikowana do kosztów wydziałowych lub 

ogólnouczelnianych. Koszty wydziałowe i koszty ogólnego zarządu Uczelni rozliczane 

na poszczególne rodzaje działalności. 

Ewidencja analityczna pozwala na wyodrębnienie, w każdej z prowadzonych w Uczelni 

działalności, miejsca powstawania kosztu, czyli jednostki organizacyjnej (komórki kosztowej), 

źródła finansowania kosztu oraz ustalenia kosztów rodzajowych w układzie zespołu 4.  

Salda kont 500-540 są przenoszone na koniec każdego miesiąca, na konta zespołu 7 – koszt 

własny danego typu działalności. 

Każdorazowo, po zaksięgowaniu wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego 

miesiąca, sumę kosztów konta 551 rozlicza się na działalność dydaktyczną, badawczą i fundusz 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.  
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Zespól 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 

PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

600 Produkty gotowe 

620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów  

640 Rozliczenia międzyokresowe 

 

Na kontach Zespołu 6 ujmuje się przychody, rozchody i stany wyrobów gotowych. Na równi 

z produktami traktuje się i ujmuje na kontach Zespołu 6 rozliczenia międzyokresowe. 

Ewidencja wyrobów prowadzona jest ilościowo i wartościowo w magazynie 

oraz w księgowości. O wykazaną wartość wyrobów gotowych korygowany jest koszt własny 

działalności dydaktycznej. 

Konto 640 służy do ewidencji kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym 

a dotyczących przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz przewidywanych zobowiązań, 

wynikających z niezafakturowanych świadczeń wykonanych na rzecz jednostki w bieżącym 

okresie sprawozdawczym, jeżeli kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny 

(rozliczenia bierne). W Uczelni przyjęto, iż koszty przewidziane do rozliczenia w czasie 

podlegają w momencie poniesienia ujęciu w ciężar konta 640, na konta zespołu 4 i 5 księguje 

się dopiero przy odnoszeniu w koszty rat tych odpisów. 

Po stronie Wn księguje się koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym w części 

dotyczącej przyszłych okresów w korespondencji z kontem zespołu 1, 2, 3. Po stronie Ma 

księguje się raty kosztów rozliczanych w czasie w korespondencji z kontem zespołu 

4 i równocześnie zespołu 5. 

Konto 640 może wykazywać saldo Wn wyrażające wartość kosztów do rozliczenia 

w następnych okresach oraz saldo Ma wyrażające wartość utworzonych rezerw na wydatki, 

które będą poniesione w przyszłości, a dotyczą danego okresu sprawozdawczego. 

Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 

Konta zespołu 7 są przeznaczone do ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztu własnego 

działalności Uczelni. 

 

PRZYCHODY I KOSZTY 

700 Przychody działalności dydaktycznej 

702 Przychody z projektów unijnych 

709 Przychody działalność pomocnicza 

710 Koszt własny działalności dydaktycznej 

712 Koszt własny dydaktycznych projektów UE 

719 Koszt własny pozostała działalność 

720 Przychody działalność badawcza 

730 Koszt własny działalność badawcza 

740 Przychody działalność gospodarczo wyodrębniona 

741 Koszt działalność gospodarczo wyodrębniona 

742 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 

743 Koszt własny towarów i materiałów 
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750 Przychody finansowe 

751 Koszty finansowe 

760 Pozostałe przychody operacyjne 

761 Pozostałe koszty operacyjne 

770 Zyski nadzwyczajne 

771 Straty nadzwyczajne 

790 Obroty wewnętrzne 

791 Koszty obrotów wewnętrznych 

 

Konta zespołu „7” przeznaczone są do ewidencji przychodu i kosztu własnego poszczególnych 

rodzajów działalności. Zostały one podzielone w oparciu o zapisy rozporządzenia w sprawie 

zasad gospodarki finansowej, wyróżniając trzy podstawowe rodzaje działalności Uczelni: 

dydaktyczną i badawczą oraz gospodarczą wyodrębnioną.  

Przychody i koszt własny podstawowej działalności operacyjnej Uczelni zestawiono 

w następujące grupy: 

- 70x – przychody działalności dydaktycznej 

- 71x – koszt własny działalności dydaktycznej 

- 72x – przychody działalności badawczej 

- 73x – koszt własny działalności badawczej 

- 74x – przychody i koszt własny działalności gospodarczej wyodrębnionej. 

Do przychodów działalności dydaktycznej zaliczana jest przede wszystkim dotacja budżetowa 

przeznaczona na działalność Uczelni. Dodatkowymi przychodami są również środki 

otrzymane, a związane z realizacją określonych przepisami o szkolnictwie wyższym zadań 

(m.in.: opłaty za zajęcia dydaktyczne, opłaty za kształcenie osób nie będących obywatelami 

polskimi, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, opłaty za wynajem pomieszczeń i udostępnienie 

innych składników majątkowych służących tej działalności, opłat za działalność kulturalną 

i usługową realizowana przez studentów i pracowników w ramach zespołów kulturalnych 

i artystycznych, kół naukowych i innych grup działających przy Uczelni, opłaty związane 

z działalnością dydaktyczną, opłaty za konferencje i zjazdy, sprzedaż usług, darowizny, zapisy, 

spadki, wpłaty z ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, jeżeli Uczelnia 

otrzymała je na działalność dydaktyczną) oraz przychody ze sprzedaży produktów wg cen 

sprzedaży netto.  

Do kosztu własnego działalności dydaktycznej należy zaliczyć przede wszystkim koszty 

związane z: procesem dydaktycznym, kształceniem i rozwojem kadr naukowych, badaniami 

niezbędnymi do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz kształcenia i rozwoju kadr 

naukowych, utrzymaniem Uczelni, łącznie z remontami budynków i budowli nie będących 

domami studenckimi, utrzymaniem obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej 

i usługowej realizowanej przez studentów i pracowników w ramach zespołów kulturalnych 

i artystycznych, kół naukowych i innych grup działających przy Uczelni, kosztem własnym 

pozostałej działalności, której przychody zaliczane są do przychodów działalności 

dydaktycznej. 

Przychodami działalności badawczej jest dotacja budżetowa na naukę otrzymana 

z ministerstwa właściwego dla szkolnictwa wyższego i jego agend na realizację określonych 

zadań do wysokości poniesionych kosztów w danym roku, przychody z tytułu realizacji 

projektów badawczych tzw.: grantów” na podstawie umów. 
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Przychody i koszty nie związane ze zwykłą działalnością Uczelni stanowią pozostałe 

przychody i koszty operacyjne. 

Na koniec roku salda kont zespołu „7” są przenoszone na konto wyniku finansowego. 

Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, rezerwy i wynik finansowy 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy Uczelni, rozliczeń międzyokresowych 

przychodów oraz ustalenia wyniku finansowego. 

 

KAPITAŁY WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK 

FINANSOWY 

801 Fundusz Podstawowy 

810 Fundusz Rozwoju Uczelni 

811 Własny fundusz stypendialny 

820 Korekta WF lat ubiegłych 

825 Rozliczenie wyniku finansowego 

841 Rezerwy 

845 Przychody przyszłych okresów 

850 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

853 Fundusz Stypendialny 

856 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

861 Wynik finansowy 

871 Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego 

890 Krakowski Zespół Biblioteczny 

 

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie występują 

następujące fundusze: 

- Fundusz zasadniczy 

- Fundusz stypendialny 

- Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Na koncie przychodów przyszłych okresów ewidencjonuje się wpłaty dotacji, faktury 

zaliczkowe oraz inne przedpłaty dotyczące lat następnych.  

Pkt. 3.5.1. Wykorzystywane programy otrzymuje poniższe brzmienie: 

W Uniwersytecie Pedagogicznym im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ewidencji 

zapisów księgowych dokonuje się techniką komputerową na podstawie zatwierdzonego 

przez Rektora programu finansowo-księgowego SIMPLE.ERP (wersja licencjonowana 6.20) 

firmy SIMPLE S.A. System jest wykorzystywany od 01.01.2011 roku. Firma ta zabezpiecza 

również, zgodnie z umową, stałą konserwację i modyfikację programu.  

System obejmuje zagadnienia związane z obsługą finansową jednostki, w zakresie: 

- księgi głównej: 

 obsługa planu kont (również w walutach obcych), 

 prowadzenie księgi głównej w układzie folderów przechowujących dekrety 

z poszczególnych modułów, 

 prowadzenie dziennika, 
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 sporządzanie zestawienia obrotów i sald, 

 automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia, 

- obsługi płatności: 

 import wyciągów bankowych z systemu bankowego, 

 wycena środków wyrażonych w walutach, 

- rozrachunków: 

 prowadzenie rozrachunków według różnych tytułów i strategii rozliczeń, 

 automatyczne obsługiwanie różnic kursowych i wyceny rozrachunków 

walutowych, 

- sprawozdawczości: 

 robienie raportów, 

- obsługi podatku VAT: 

 rejestry VAT, 

 deklaracje VAT-7, VAT-UE, 

 jednolity plik kontrolny. 

 

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystuje się następujące moduły systemu: 

- Finanse 

- Obrót Towarowy 

- Majątek Trwały 

- Personel 

- SIMPLE Dziekanat UP 

 

SIMPLE.ERP MAJĄTEK TRWAŁY 

- prowadzenie ewidencji i składników majątku w podziale na środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne oraz wyposażenie, według różnych klasyfikacji tj. GUS, miejsce 

użytkowania, osoba odpowiedzialna, 

- wystawianie dokumentów z zakresu operacji na składnikach majątku trwałego, 

- sporządzanie planów amortyzacji, sporządzanie tabel amortyzacyjnych, 

- automatyczne tworzenie dekretów księgowych na podstawie szablonów dekretów i ich 

import do systemu FK (operacje na majątku trwałym, amortyzacja), 

- przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego. 

SIMPLE.ERP OBRÓT TOWAROWY 

- prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży, 

- obsługa dokumentów magazynowych, wewnętrznych i zewnętrznych związanych 

z obrotem magazynowym: wg dostępnych metod rozchodu, 

- generowanie płatności, 

- automatyczne tworzenie dekretów księgowych na podstawie szablonów dekretów 

i ich import do systemu FK (transakcje magazynowe, dokumenty zakupu i sprzedaży), 

- przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zapasów. 

SIMPLE.ERP PERSONEL 

- obsługa danych kadrowych (pracowników, studentów, doktorantów), 

- tworzenie list płac (osobowych, bezosobowych, z ZFŚS), 

- prowadzenia imiennej kartoteki płacowej i świadczeń ZUS dla każdego pracownika, 

- przygotowanie, wysyłka i archiwizacja deklaracji ZUS, 

- sporządzanie deklaracji PIT, 

- automatyczne tworzenie dekretów księgowych na podstawie szablonów dekretów i ich 

import do systemu FK (listy płac). 
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SIMPLE.ERP Dziekanaty UP 

- ewidencja opłat za studia (układ według nazwisk studentów), 

- generowanie raportów o kwotach wpłat za usługi edukacyjne w podziale na rodzaj 

studiów i opłaty, 

- ewidencja wydatków jednostek dydaktycznych z dochodów pozabudżetowych, 

- ewidencja stypendiów wypłacanych studentom. 

Zapisy w księgach pomocniczych powiązane są z księgą główną obrotami oraz saldem 

końcowym. 

Oprócz dodatkowych modułów SIMPLE.ERP wykorzystywane są następujące systemy: 

- System bankowości internetowej „PekaoBIZNES24” Banku Pekao S.A. 

 elektronicznej emisji przelewów,  

 prowadzenie systemu wirtualnych rachunków, 

 świadczenie bankowej usługi przetwarzania i identyfikacji wpłat masowych 

PEKAO-Collect, 

 sporządzaniu wyciągów z rachunków uczelni, 

 kontroli dokonanych płatności i wpłat. 

- System bankowości internetowej „iPKO biznes” PKO Bank Polski S.A. 

 elektronicznej emisji przelewów, 

  sporządzaniu wyciągów z rachunków uczelni, 

 kontroli dokonanych płatności i wpłat.  

- System bankowości internetowej „bgk24” BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

 elektronicznej emisji przelewów, 

  sporządzaniu wyciągów z rachunków uczelni, 

 kontroli dokonanych płatności i wpłat.  

- System dziekanatowy UCZELNIA XP 

 kompleksowa obsługa procesu dydaktycznego 

 rozliczanie opłat za usługi edukacyjne, 

 obsługa stypendialna studentów. 

Obszar Finanse Księgowość współpracuje w zakresie wymiany słowników i innych danych 

z następującymi systemami wewnętrznymi: 

 

Źródło danych Odbiorca danych Treść 

SIMPLE.ERP 

OBRÓT 

TOWAROWY 

SIMPLE.ERP  

FINANSE 

Dekretacja dokumentów zakupu, 

dokumentów magazynowych, dokumentów 

sprzedaży. Pełna integracja na poziomie 

współdzielonej bazy danych. Dekretacja 

dokumentów związanych z obrotem 

towarowym oraz generowanie pozycji 

rozrachunkowych do modułu 

rozrachunków. 

SIMPLE.ERP 

MAJĄTEK 

TRWAŁY 

SIMPLE.ERP  

FINANSE 

Pełna integracja na poziomie 

współdzielonej bazy danych. Dekretacja 

zmian stanu w majątku trwałym na konta 

księgowe oraz naliczanie umorzenia i 

amortyzacji. 

SIMPLE.ERP.PŁACE SIMPLE.ERP  

FINANSE 

Pełna integracja na poziomie 

współdzielonej bazy danych. Dostęp do 

kartoteki pracowników. Import dekretacji 

list płac na konta księgowe. 
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SIMPLE.ERP  

FINANSE 

SIMPLE.ERP  

Dziekanaty UP 

Eksport dekretów dokumentów 

finansowanych ze środków 

pozabudżetowych z wykorzystaniem 

zdefiniowanych 

automatów. 

UCZELNIA XP SIMPLE.ERP  

Dziekanaty UP 

Dekrety zewnętrzne. Import naliczenia 

czesnego i innych zobowiązań studentów. 

Dane wartościowe w zakresie 

rozrachunków ze studentami. Import 

naliczenia czesnego i innych zobowiązań 

studentów. Import wpłat dokonanych przez 

studentów na indywidualne konta bankowe. 

Import danych dotyczących wypłaty 

stypendiów. 

SIMPLE.ERP  

FINANSE 

ARKUSZE 

EXCEL 

Eksport danych pochodzących z kont 

księgowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


