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1. nformacje ogólne o rachunkowości Uczelni i prowadzeniu ksiąg rachunkowych 

 

1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Księgi rachunkowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie prowadzone są w siedzibie Uczelni, przy ul. Podchorążych 2, Kraków. 

 

1.2. Rok obrotowy 

Rok obrotowy dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne 

miesiące. 

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem 

bilansowym.  Oprócz sprawozdania finansowego Uczelnia sporządza dodatkowo inne 

sprawozdania na zasadach obowiązujących uczelnie publiczne za okresy miesięczne, 

kwartalne lub roczne. 

 

1.3. Sprawozdanie finansowe 

Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego. 

W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 Bilans, 

 Rachunek zysków i strat sporządzany w wariancie porównawczym, 

 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią, 

 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Sprawozdanie finansowe podpisuje Rektor i Kwestor. 

Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie 

podlega zatwierdzeniu przez Senat, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  

Podział i pokrycie wyniku finansowego netto następuje uchwałą Senatu. 

 

Błąd wpływający na jakość sprawozdania finansowego 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stosuje w tym 

względzie zapisy art. 54 ustawy o rachunkowości.  

Definicję błędu przyjmuje się w brzmieniu podanym w KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) 

rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu 

bilansowym ujęcie i prezentacja”. Zgodnie z tym standardem za błędy popełnione 

w poprzednich latach obrotowych przyjmuje się pominięcia lub nieprawidłowości 

w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok bądź wcześniejsze lata obrotowe, 

powodujące istotne zniekształcenie danych sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych 

sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata, w wyniku którego sprawozdania te nie mogą 

być uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki. Błędy są wynikiem nieuwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia 

wiarygodnych informacji: 

- które były dostępne w momencie zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych 

za te lata, 

- co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w toku 

sporządzania tych sprawozdań finansowych. 
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Błędy wynikają najczęściej z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad 

(polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń, bądź oszustw.  

Błędy są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze 

podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Istotność 

błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych 

w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może 

być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników. Zatem przy 

ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, 

ponieważ – chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny – łącznie mogą spowodować 

istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli na błędy będą się składać 

zarówno pozycje zwiększające jak i zmniejszające wynik finansowy, to w celu ustalenia czy 

wystąpił błąd istotny, czy nieistotny, powinny być one rozpatrywane oddzielnie (nie należy 

ich sumować). 

Uniwersytet Pedagogiczny przyjmuje jako punkt odniesienia, w celu podjęcia rozstrzygającej 

decyzji o uznaniu sumy stwierdzonych  błędów za istotną, poniższe wartości: 

- 0,5 % sumy bilansowej 

- 0,25% przychodów ze sprzedaży, pod warunkiem, że przyjęte uproszczenie 

nie zniekształci rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku 

finansowego . 

 

1.4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Księgi rachunkowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie prowadzone są w systemie informatycznym SIMPLE ERP.  

Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest Rektor, jako kierownik Uczelni. 

W Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych: 

- księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej; 

- księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania 

komputerowego; 

- księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego; 

- księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, 

rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny; 

- księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy; 

- zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości 

dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi 

rachunkowe. 

Prowadząc księgi rachunkowe Uczelnia uwzględnia specyficzne warunki działalności szkół 

wyższych.  

Księgi rachunkowe (zgodnie z art. 13 ust.1 uor) obejmują zbiory zapisów księgowych, 

obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 

1. dziennik,  

2. księgę główną, 

3. księgi pomocnicze 

4. zestawienia: obrotów i sald  kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, 

5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 

Księgi rachunkowe są: 

- trwale oznaczone nazwą Uczelni, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej i nazwą 

programu przetwarzania, 

- oznaczone, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, 
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- przechowywane starannie w ustalonej kolejności. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni polega w szczególności na: 

1. chronologicznej rejestracji zdarzeń gospodarczych w dzienniku dokonywanej w każdym 

dniu operacyjnym, w sposób umożliwiający uzgodnienie jego obrotów z zestawieniem 

obrotów i sald kont syntetycznych; 

2. ujmowaniu w ewidencji syntetycznej zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym, 

w kolejności chronologicznej, z zachowaniem zasady podwójnego zapisu, w sposób 

zapewniający sporządzenie zestawienia obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych; 

3. ujmowaniu w ewidencji analitycznej zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym, 

w sposób zapewniający sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych 

uzgodnionego z saldami i zapisami na kontach syntetycznych; 

4. ewidencji operacji ujmowanych na kontach pozabilansowych, ze szczegółowością 

wynikającą z planu kont Uczelni oraz wymogów sprawozdawczych; 

5. obejmowaniu określonych rzeczowych składników majątku ewidencją ilościową i 

wartościową; 

6. księgowaniu wszelkich operacji wyłącznie na właściwych kontach syntetycznych, 

kontach analitycznych oraz kontach pozabilansowych wynikających z planu kont 

Uczelni; 

7. sporządzaniu zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. 

Księgi rachunkowe Uczelnia prowadzi przy użyciu komputera. Każdemu zapisowi w 

księgach rachunkowych nadaje się automatycznie numer identyfikacyjny, pod którym został 

wprowadzony do dziennika i który umożliwia ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść 

zapisu. 

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się codziennie, ujmując wszystkie zdarzenia 

gospodarcze każdego dnia operacyjnego i odnosząc do okresów sprawozdawczych, których 

zdarzenia te dotyczą. 

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie wystąpiły w danym okresie 

sprawozdawczym Zdarzenia gospodarcze grupowane są według ich rodzajów w obrębie 

poszczególnych rejestrów, odrębnie oznakowanych i numerowanych. Zapisy w dzienniku są 

kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów 

w dzienniku umożliwia jednoznaczne ich powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dowodami księgowymi. 

Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach 

księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych  równocześnie w dzienniku zdarzeń, 

zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. 

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem 

zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony 

system komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi 

głównej. 

 

2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego 

2.1. Metody wyceny aktywów i pasywów 

2.1.1. Wartości niematerialne i prawne 

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są nabyte przez Uczelnię, spełniające 

definicję aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, 

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone 

do używania na potrzeby Uczelni, a w szczególności: 

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje (w tym na programy 

komputerowe), koncesje, 
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- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych 

oraz zdobniczych, 

- know-how, 

- wartość firmy, 

- koszty zakończonych wynikiem pozytywnym prac rozwojowych, 

- zaliczki na wartości niematerialne i prawne. 

Wartości wytworzone we własnym zakresie nie mogą być zaliczane do wartości 

niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem kosztów zakończonych wynikiem pozytywnym 

prac rozwojowych). Takie wartości są ujmowane jako koszt okresu w zależności od tytułu 

kosztu. 

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia są według wartości początkowej 

pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

Ulepszenie (np. modyfikacja lub aktualizacja programu komputerowego) w zależności 

od wartości stanowi albo odrębną wartość niematerialną i prawną, albo odpisywane jest 

w koszty wg niżej przedstawionych ogólnych zasad. 

Ewidencja analityczna ilościowo-wartościowa składników wartości niematerialnych 

i prawnych prowadzona jest w module „Majątek trwały” programu Simple ERP. W ewidencji 

ujmowane są składniki wartości niematerialnych i prawnych: 

1. powyżej 1.000,00 zł do 10.000,00 zł, zaliczane są do niskocennych wartości 

niematerialnych i prawnych, ujmowane w ewidencji księgowej na podstawie dokumentu 

OT i podlegają jednorazowej amortyzacji, 

2. przekraczającej 10.000,00 zł, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi, ujmowane 

w ewidencji księgowej na podstawie dokumentu OT i podlegają amortyzacji według planu 

amortyzacyjnego. 

Składniki aktywów trwałych o wartości początkowej do 1.000,00 zalicza się w koszty. 

Planowane odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są jako 

koszt amortyzacji i dokonywane są według następujących zasad: 

- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może 

być zmieniana; 

- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, 

w którym wartość ta wprowadzona została do użytkowania, do końca tego miesiąca, 

w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością 

początkową lub w którym postawiono ją w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono 

niedobór; 

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne ujmowane są w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych. Dotyczą one m.in. odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, a także odpisów 

doprowadzających wartość netto wycofanych z użytkowania lub przeznaczonych 

do likwidacji składników wartości niematerialnych i prawnych do poziomu cen sprzedaży 

netto lub wartości godziwej ustalonej w inny sposób. W przypadku utraty wartości tego prawa 

likwiduje się go przez kompensatę z umorzeniem. 

W jednostce stosowane są następujące okresy ekonomicznej użyteczności składników 

wartości niematerialnych i prawnych: 

 licencje na programy komputerowe - 2 lata, 

 wartość firmy - 5 lat, 

 koszty zakończonych prac rozwojowych - 3 lata, 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne - 5 lat. 

 

2.1.2.  Środki trwałe 

Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem tych, które został 
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uznane za inwestycje) i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

Uczelni o wartości początkowej: 

1. powyżej 1.000,00 zł do 10.000,00 zł, zaliczane są do niskocennych środków trwałych 

o charakterze wyposażenia, ujmowane w ewidencji księgowej na podstawie dokumentu OT 

i podlegają jednorazowej amortyzacji, 

2. przekraczającej 10.000,00 zł, zwane środkami trwałymi, ujmowane w ewidencji 

księgowej na podstawie dokumentu OT i podlegają amortyzacji według planu 

amortyzacyjnego. 

Składniki majątku o wartości do 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia 

materiałów. Niezależnie od ceny nabycia lub zakupu w ewidencji ilościowo-wartościowej 

ujmowane są: 

- telewizory; 

- sprzęt komputerowy: komputery stacjonarne, przenośne, drukarki, skanery, monitory; 

- książki i zbiory biblioteczne; 

- meble. 

Do środków trwałych zalicza się w szczególności: 

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle 

i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

- ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych 

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

Z wyjątkiem książek i czasopism, które są wyceniane po cenie zakupu. 

Ewidencja analityczna ilościowo-wartościowa środków trwałych prowadzona jest w module 

„Majątek trwały” programu Simple ERP. 

Planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych ujmowane są jako koszt amortyzacji 

i dokonywane są według następujących zasad: 

- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może 

być zmieniana; 

- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, 

w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania, do końca tego miesiąca, 

w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową 

lub w którym postawiono go w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór; 

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości początkowej wyższej od 1.000,00 zł 

i niższej lub równej 10.000,00 zł są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia 

do użytkowania. 

Ustalone stawki i metody amortyzacji uwidocznione są na kartach inwentarzowych środków 

trwałych oraz w tabeli amortyzacyjnej. Tabela amortyzacyjna stanowi jeden z elementów 

dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Amortyzacji podlegają czynne środki trwałe z wyjątkiem gruntów (art. 31 ustawy 

o rachunkowości) oraz budynków i budowli, które są umarzane. Prawo wieczystego 

użytkowania gruntu Uczelnia amortyzuje przez okres 20 lat. 

Wartość początkowa środków trwałych może być powiększona o nakłady na ulepszenie. 

Nakłady remontowe obciążają koszty okresu ich poniesienia. Przy kwalifikacji nakładów 

dotyczących środków trwałych na ulepszenia i remonty należy się kierować definicjami 

podanymi poniżej. 

Przez ulepszenie rozumie się: 



9 

- przebudowę, 

- rozbudowę, 

- rekonstrukcję, 

- adaptację, 

- modernizację. 

Przebudowa - zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środka trwałego na inny. 

Rozbudowa - powiększenie (rozszerzenie) środka trwałego, w tym również o części 

składowe i peryferyjne, które umożliwiają jego działanie w szerszym zakresie. 

Rekonstrukcja - odbudowa całkowicie zużytego (zniszczonego) środka trwałego. 

Adaptacja - przystosowanie środka trwałego do wykorzystania w innym celu 

niż wskazywało na to jego pierwotne przeznaczenie. 

Modernizacja - unowocześnienie środka trwałego, które pozwala na realizację nowego 

zakresu działań. 

Przez remont środka trwałego rozumie się przywrócenie utraconych cech użytkowych 

polegające co najwyżej na odtworzeniu stanu technicznego z dnia przyjęcia środka trwałego 

do używania oraz bieżącą konserwację mającą na celu utrzymanie środka trwałego w stanie 

zdatnym do używania, stosownie do technicznych warunków eksploatacji określonych 

przez wytwórcę środka trwałego. Nakłady na remonty środków trwałych obciążają koszty 

okresu, w którym je poniesiono. 

Jeśli remont polega na wymianie uszkodzonej części środka trwałego i z przyczyn 

niezależnych od Uczelni nie można zakupić dokładnie takiej samej części zamiennej, gdyż 

w sprzedaży, ze względu na postęp techniczny, znajdują się wyłącznie części o lepszych 

parametrach użytkowych, wtedy nie występuje konieczność zwiększania wartości 

początkowej środka trwałego (dokonania ulepszenia), lecz cały koszt zaliczany jest 

do kosztów remontu. 

Za klasyfikację nakładów do ulepszenia lub remontu środka trwałego odpowiada kierownik 

działu zlecającego nakład. 

W przypadku nakładów na budowę lub ulepszenie środków trwałych, które nie dały efektu 

gospodarczego, dokonuje się odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie, 

który zwiększa pozostałe koszty operacyjne. Podstawą dokonania odpisu jest decyzja rektora 

po uzyskaniu opinii osoby rozliczającej nakłady. 

Wartość początkowa i dokonane odpisy umorzeniowe od środków trwałych podlegają 

aktualizacji wyceny na podstawie odpowiedniego rozporządzenia ministra finansów. Ustalona 

w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być 

wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego 

używania jest ekonomicznie uzasadnione. 

Odpisy dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie 

rozporządzenia ministra finansów zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny 

różnice spowodowane aktualizacją wyceny środków trwałych. Ewentualną nadwyżkę odpisu 

z tytułu trwałej utraty wartości nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych 

kosztów operacyjnych. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez Uczelnię środek trwały nie przyniesie 

w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. 

Uzasadnia to dokonanie, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisu aktualizującego 

doprowadzającego wartość netto środka trwałego wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny 

sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. 

Trwała utrata wartości środka trwałego może nastąpić w przypadku przeznaczenia 

do likwidacji, wycofania z używania, ubytków fizycznych. 

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji środki trwałe nieobjęte ewidencją bilansową traktuje się 

jako nadwyżki inwentaryzacyjne i wycenia według aktualnej ceny rynkowej. 
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2.1.3. Środki trwałe w budowie  

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe 

w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki 

trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy lub na dzień przyjęcia do używania 

w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 

lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przez koszty, 

w których dokonuje się wyceny środków trwałych w budowie, rozumie się wszystkie 

poniesione koszty, które są związane z budową środka trwałego w sposób bezpośredni 

lub pośredni. Wartość środków trwałych w budowie jest korygowana o odsetki i różnice 

kursowe w przypadku, kiedy Uczelnia na ich sfinansowanie zaciągnęła zobowiązanie 

finansowe. Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia 

ich do używania. Odpisanie kosztów środków trwałych w budowie, które nie dały efektu 

gospodarczego, następuje pod datą podjęcia decyzji przez Rektora (potwierdzonej na piśmie). 

Środki trwałe w budowie na dzień przyjęcia wycenia się w przypadku zakupu według cen 

nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, 

w przypadku darowizny lub ujawnienia według ceny sprzedaży netto takiego samego 

lub podobnego składnika majątku; 

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wyceniania się według wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. 

 

Zasady inwentaryzacji składników majątkowych określa instrukcja inwentaryzacyjna 

zatwierdzona przez Rektora. 

 

2.1.4. Należności długoterminowe 

Należności długoterminowe obejmują całość lub część należności z innych tytułów niż 

należności z tytułu dostaw i usług, niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się 

wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Należności długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty 

pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.  

 

2.1.5. Inwestycje długoterminowe 

Do inwestycji długoterminowych zalicza się nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, 

długoterminowe aktywa finansowe, inne inwestycje, które są posiadane przez jednostkę 

w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 

aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) 

lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, które nie są użytkowane 

przez jednostkę. 

Inwestycje długoterminowe wykazuje się w bilansie według cen nabycia. Udziały i akcje 

wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

2.1.6. Materiały 

Uczelnia posiada magazyny materiałów. Zapasy materiałowe wycenia się według cen zakupu 

netto, a wszelkie dodatkowe koszty związane z zakupem (transport, wyładunek) księguje się 

bezpośrednio w koszty rodzajowe. Przy rozchodzie materiałów stosuje się zasadę "pierwsze 

przyszło - pierwsze wyszło. 
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2.1.7. Produkty 

Produkty gotowe wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia ustalonego na podstawie 

kalkulacji pozaksięgowej, nie większego niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. 

Do wyrobów gotowych zalicza się publikacje specjalistyczne. Składniki te objęte są 

magazynowaniem.  

 

2.1.8. Towary 

Towary w ciągu okresu sprawozdawczego oraz na dzień bilansowy wycenia się według ceny 

zakupu. 

 

2.1.9.  Środki pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zaliczane są środki pieniężne w kasie, w banku, środki pieniężne 

w drodze, a także lokaty bankowe, czeki obce, weksle obce, bony skarbowe i inne papiery 

wartościowe oraz odsetki od aktywów finansowych, które są płatne lub wymagalne w ciągu 

3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia. W ciągu okresu 

sprawozdawczego oraz na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych 

oraz w kasie wycenia się w wartości nominalnej.  

Środki finansowe otrzymane na rachunek walutowy przelicza się po średnim kursie NBP 

z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania środków na rachunek. Środki 

dewizowe otrzymane na rachunek prowadzony w złotych polskich wycenia się po kursie 

kupna banku realizującego zlecenie. 

Wydatki w walucie ponoszone z rachunku walutowego są wyceniane metodą FIFO. Wydatki 

w złotych polskich, ponoszone z rachunku walutowego wycenia się po kursie sprzedaży 

banku realizującego zlecenie. Wydatki w walucie, ponoszone z rachunku prowadzonego 

w złotych polskich wycenia się po kursie sprzedaży banku realizującego zlecenie. 

 

2.1.10.  Należności i roszczenia 

Należności i roszczenia w okresie powstania wycenia się według wartości nominalnej.  

Na dzień przeprowadzenia operacji gospodarczych należności i roszczenia wyrażone 

w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim ogłoszonym 

dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone w walutach obcych wycenia się 

po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty przy zachowaniu  

zasady ostrożnej wyceny, dla należności dochodzonych na drodze sądowej  tworzy się odpisy 

aktualizujące wartość do realnej możliwości otrzymania zapłaty od dłużnika, odpisy zalicza 

się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Decyzje o spisaniu przeterminowanych należności w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych podejmują: Główny Księgowy (Kwestor) - do 100,00 zł; Kanclerz - od 100,00 

do 1.000,00 zł; w przypadku większych wartości - Rektor. 

 

2.1.11.  Zobowiązania 

Zobowiązania w dacie powstania wycenia się według wartości nominalnej.  

Na dzień przeprowadzenia operacji gospodarczych zobowiązania wyrażone w walutach 

obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. 
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Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

2.1.12.  Fundusze własne 

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, 

-  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. 
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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. 

 

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. 

 

2.1.13.  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zalicza się: 

– zobowiązania wynikające z przyjętych przez Uczelnię niefakturowanych dostaw 

i usług;  

– rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną.  

Rezerwy stanowiące bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są w szczególności 

tworzone na zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą 

działalnością przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. 

Na dzień bilansowy rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe 

i ekwiwalenty za urlop wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Uczelnia nie tworzy rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

2.1.14.  Rozliczenia międzyokresowe 

Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego 

okresu sprawozdawczego na przełomie roku obrotowego, a ich wartość przekracza 10.000 

złotych. 

Koszty rzeczywiście poniesione, a dotyczące wielu okresów sprawozdawczych, księgowane 

są od razu na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych z pominięciem ich wstępnej 

ewidencji na kontach zespołu 4. Z chwila przyporządkowania wydatków do poszczególnych 

okresów sprawozdawczych, których dotyczą, są one przenoszone na stronę Wn kont zespoły 

4 i równolegle odnoszone na konta zespołu 5, tak aby nie miały one wpływu na zmianę stanu 

produktów. 

Rozliczenia międzyokresowe  wycenia się w ciągu okresu sprawozdawczego oraz na dzień 

bilansowy według wartości nominalnej.   

 

2.1.15.  Rezerwy 

Rezerwy tworzy się w związku ze zdarzeniami związanymi: 

– pośrednio z działalnością operacyjną, 
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– z operacjami finansowymi, 

– z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej.  

W przypadku rezerw związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną wymagane jest 

dokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w zespole 6. 

Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownictwo 

lub niezależnych ekspertów. Na każdy dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność 

i wysokość kwoty utworzonej rezerwy. 

 

2.1.16.  Pozostałe aktywa i pasywa 

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ciągu okresu sprawozdawczego oraz na dzień 

bilansowy według wartości nominalnej.   

Na dzień przeprowadzenia operacji gospodarczych wyrażone w walutach obcych pozostałe 

aktywa i pasywa ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim ogłoszonym 

dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień 

bilansowy pozostałe składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się 

po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

 

2.2. Zasady ustalania wyniku finansowego 

2.2.1. Wynik finansowy 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala wynik 

finansowy w oparciu o rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.  

Wynik finansowy netto składa się z: 

- wyniku ze sprzedaży (działalność dydaktyczna i badawcza), 

- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 

- wyniku z operacji finansowych, 

- wyniku z operacji nadzwyczajnych, 

- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto Uczelni do podziału i może być przeznaczony 

na zwiększenie funduszu zasadniczego. Ujemny wynik finansowy stanowi stratę netto, która 

podlega pokryciu funduszem zasadniczym. Uchwałę w sprawie podziału zysku lub pokryciu 

straty podejmuje Senat Uczelni. 

 

2.2.2. Koszty 

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 
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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, 

- 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 
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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. 

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 

 

2.2.3. Przychody 

W Uczelni wyodrębnia się : 
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 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, 

- 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, 
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 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 

 

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

3.1. Zakładowy Plan Kont  

Zakładowy Plan Kont dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie został opracowany w oparciu o obowiązujące Uczelnię przepisy z zakresu 

gospodarki finansowej, w sposób umożliwiający dostarczenie informacji zarówno dla potrzeb 

sprawozdawczości zewnętrznej jak i wewnętrznych wymagań informacyjnych jednostki, 

zapewniając jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 

jednostki. 

 

3.2. Opis zasad ewidencji na kontach w podziale na zespoły 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

Przydokonywaniu korekt zmniejszających koszty należy równolegle stosować storno 

techniczne. Dla potrzeb sprawozdawczych musi być zachowana czystość obrotów na kontach 

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 
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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. 
 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

3.3. Zasady ustalania kosztu własnego poszczególnych rodzajów działalności 

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  ewidencja 

kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w oparciu o pełen rachunek kosztów.  

Do ewidencji księgowej kosztów w układzie rodzajowym służą konta zespołu 4, 

a do ewidencji kosztów w układzie funkcjonalnym – według miejsca powstawania – służą 

konta zespołu 5.  

Koszty rozliczane są z wykorzystaniem konta 490 „rozliczenie kosztów”.  

 

3.4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie  

Koszty bezpośrednie ujmowane są w księgach rachunkowych Uczelni na bieżąco w trakcie 

roku obrotowego.  

Koszty działalności Uczelni, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe, których nie można 

zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności, stanowią koszty 

pośrednie. Koszty pośrednie są ponoszone w ciągu roku budżetowego na bieżąco i rozliczane 

w celu ustalenia kosztu własnego  poszczególnych rodzajów działalności Uczelni. Na koniec 

roku budżetowego dokonywana jest analiza i ewentualna korekta narzutu kosztów. 

W Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie koszty pośrednie dzielone 

według zasad przedstawionych poniżej 

Narzut kosztów 

wydziałowych 

Narzut kosztów 

ogólnouczelnianych 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

Działalność dydaktyczna finansowana 

ze środków budżetowych   

Rozliczenie narzutu kosztów pośrednich proporcjonalnie 

do ilości studentów i doktorantów 

Działalność dydaktyczna finansowana 

ze środków pozabudżetowych – studia 

zaoczne 

Rozliczenie narzutu kosztów pośrednich proporcjonalnie 

do ilości studentów i doktorantów 

Konferencje i sympozja Nie nalicza się Zasady naliczania kosztów 

pośrednich wynikają z 

decyzji Rektora 

Studia podyplomowe Rozliczenie narzutu kosztów pośrednich proporcjonalnie 

do ilości studentów i doktorantów 

Działalność  naukowo-badawcza 

finansowana z dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego 

Nie nalicza się Narzut kosztów 

pośrednich wynika z 

decyzji Rektora 

Projekty finansowane z NCN Nie nalicza się Zasady naliczania kosztów 

pośrednich wynikają 

z indywidualnych umów 

Środki z Unii Europejskiej (inne niż 

strukturalne)  

Nie nalicza się Zasady naliczania kosztów 

pośrednich wynikają 

z indywidualnych umów 
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Fundusze strukturalne UE  Nie nalicza się Zasady naliczania kosztów 

pośrednich wynikają 

z indywidualnych umów 

Pozostałych usług Nie nalicza się 

 

Proporcjonalnie do 

wysokości kosztów lub 

zgodnie z indywidualnymi 

ustaleniami 

Działalność zarządcza  Nie nalicza się Proporcjonalnie do 

wysokości kosztów  

Pozostała działalność komercyjna Nie nalicza się Zasady naliczania kosztów 

pośrednich wynikają 

z decyzji Rektora lub 

indywidualnych umów 

 

3.5. Systemy przetwarzania danych oraz zasady funkcjonowania 

3.5.1. Wykorzystywane programy  

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, 

- 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 

 



28 

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). 

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 
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- 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. 

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. 
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3.5.2. Dekrety księgowe 

W Uczelni zdefiniowano strukturę folderów dekretów w podziale na: 

- AUTOMATY KOSZTOWE 

- BANKI 

- BO_BZ 

- KASY 

- KOMPENSATY 

- LIMITY PŁACOWE 

- MAGAZYNY 

- MAJĄTEK TRWAŁY 

- PK 

- PŁACE 

- ROZLICZENIE KOSZTÓW WEWNĘTRZNYCH 

- RÓŻNICE KURSOWE 

- SPRZEDAŻ 

- UZ-POLECENIE KSIĘGOWANIA (DOWODY UZUPEŁNIAJĄCE) 

- ZAKUP TOWARÓW I USŁUG 

Dekrety księgowe mogą być automatyczne, tzn. powstawać w innych obszarach systemu 

na podstawie opracowanych szablonów dekretów lub mogą być wpisywane ręcznie. Dekrety 

automatyczne pojawiają się w folderach po zadekretowaniu dokumentów źródłowych, 

jako robocze. Zatwierdzenie dekretu przenosi zapisy do kartotek kont, dziennika księgowań 

oraz aktualizuje zestawienie obrotów i sald. 

W systemie SIMPLE.ERP do dowodów księgowych przyjęto następującą strukturę: 

TYP DEKRETU KSIĘGOWEGO / ROK / MIESIĄC / KOLEJNY NUMER  

Z wyjątkiem dowodów księgowych bankowych, kasowych i magazynowych, gdzie przyjęto 

następującą strukturę:  

TYP DEKRETU KSIĘGOWEGO / ROK / KOLEJNY NUMER  

W programie FK wykorzystuje się następujące typy dowodów księgowych, w podziale 

na rodzaj operacji: 

Dokumenty Bilansu otwarcia i Bilansu zamknięcia 

BO Bilans otwarcia 

BZ Bilans zamknięcia 

 

Dokumenty bankowe 

WB Wyciągi bankowe 

 

Dokumenty kasowe 

WK Wyciągi kasowe 

 

Dokumenty magazynowe 

LK LIKWIDACJA - MAG. GŁÓWNY 

LKD LIKWIDACJA - DRUKI 

LKO LIKWIDACJA - MAG. OBCE 

LKP LIKWIDACJA - MAG. POMOCNICZE 

LKPz LIKWIDACJA - MAG. ODZIEŻY 

LKWN LIKWIDACJA - WYDAWNICTWO NAUKOWE 

MMD- PRZESUNIĘCIE - DRUKI (MMD-) 

MMD+ PRZESUNIĘCIE - DRUKI (MMD+) 



31 

MMG- PRZESUNIĘCIE - MAG. GŁOWNY (MMG-) 

MMG+ PRZESUNIĘCIE - MAG. GŁÓWNY (MMG+) 

MMO- PRZESUNIĘCIE - MAG. OBCE (MMO-) 

MMO+ PRZESUNIĘCIE - MAG. OBCE (MMO+) 

MMWN- PRZESUNIĘCIE - WYDAWNICTWO NAUKOWE (WN-) 

MMWN+ PRZESUNIĘCIE - WYDAWNICTWO NAUKOWE (WN+) 

MMWO- PRZESUNIĘCIE - WYDAWNICTWA OBCE (WO-) 

MMWO+ PRZESUNIĘCIE - WYDAWNICTWA OBCE (WO+) 

NOTA NOTA - MAG. OBCE 

PM PRZYCHÓD WEWN. - WYDAWNICTWO NAUKOWE 

PMO PRZYCHÓD WEWN. - WYDAWNICTWA OBCE 

PRK PRZEKWALIFIKOWANIE 

PZ DOKUMENT DOSTAWY - MAG. GŁÓWNY 

PZD DOKUMENT DOSTAWY - DRUKI 

PZP DOKUMENT DOSTAWY - MAG. POMOCNICZE 

PZPz DOKUMENT DOSTAWY - MAG. ODZIEŻY 

RI- RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE (RI-) 

RI+ RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE (RI+) 

RW ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - MAG. GŁÓWNY 

RWD ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - DRUKI 

RWP ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - MAG. POMOCNICZE 

RWPz ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - MAG. ODZIEŻY 

RWWN ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - WYDAW. NAUKOWE 

RWWO ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - WYDAWNICTWA OBCE 

SP- SKUTKI PRZECENY (SP-) 

SP+ SKUTKI PRZECENY (SP+) 

WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE - MAG. GŁÓWNY 

WZF WYDANIE ZEWNĘTRZNE - WYDAWNICTWO 

NAUKOWE 

ZW ZWROT - MAG. GŁÓWNY 

ZWP ZWROT - MAG. POMOCNICZE 

ZWPz ZWROT - MAG. ODZIEŻY 

MMD PRZESUNIĘCIE - DRUKI 

MMG PRZESUNIĘCIE - MAG. GŁÓWNY 

MMO PRZESUNIĘCIE - MAG. OBCE 

MMWN ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - WYDAW. NAUKOWE 

MMWO ROZCHÓD WEWNĘTRZNY - WYDAWNICTWA OBCE 

WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE - MAG. GŁÓWNY 

WZF WYDANIE ZEWNĘTRZNE - WYDAWNICTWO 

NAUKOWE 

PZ DOKUMENT DOSTAWY - MAG. GŁÓWNY 

PZD DOKUMENT DOSTAWY - DRUKI 

PZP DOKUMENT DOSTAWY - MAG. POMOCNICZE 

PZPz DOKUMENT DOSTAWY - MAG. ODZIEŻY 

PM PRZYCHÓD WEWN. - WYDAWNICTWO NAUKOWE 

PMO PRZYCHÓD WEWN. - WYDAWNICTWA OBCE 

ZW ZWROT - MAG. GŁÓWNY 
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ZWP ZWROT - MAG. POMOCNICZE 

ZWPz ZWROT - MAG. ODZIEŻY 

LK LIKWIDACJA - MAG. GŁÓWNY 

LKD LIKWIDACJA - DRUKI 

LKO LIKWIDACJA - MAG. OBCE 

LKP LIKWIDACJA - MAG. POMOCNICZE 

LKPz LIKWIDACJA - MAG. ODZIEŻY 

LKWN LIKWIDACJA - WYDAWNICTWO NAUKOWE 

NOTA NOTA - MAG. OBCE 

RW RW - MAG. GŁÓWNY 

RWD RW - DRUKI 

RWP RW - MAG. POMOCNICZE 

RWPz RW - MAG. ODZIEŻY 

RWWN RW - WYDAW. NAUKOWE 

RWWO RW - WYDAWNICTWA OBCE 

MG Dokumenty magazynowe 

MM Przesunięcie międzymagazynowe 

PW Przychód wewnętrzny 

PZ Przyjęcie na magazyn 

WZ Wydanie zewnętrzne 

RW Rozchód wewnętrzny 

 

Dokumenty zakupu 

Z1 Zakup materiałów - gotówka 

Z2 Zakup materiałów - przelew 

EA Zakup UE 

ET Zakup UE-Małopolska Noc 

Naukowców 

RCF Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCG Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCH Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCI Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCJ Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCŁ Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCP Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCS Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RCT Rozliczenie delegacji i zaliczek 

RZ_2016 Rozliczenie zaliczek 

 

Dokumenty sprzedaży 

AUT PARAGON - KASA 

BFK FAKTURA - KARTA - BASEN 

BFP FAKTURA - PRZELEW - BASEN 

BK PARAGON - KARTA - BASEN 

BPP PARAGON - GOTÓWKA - BASEN 

DFD FAKTURA - PRZELEW O. FIZYCZNE- DS3 

DFG FAKTURA - GOTÓWKA - DS3 
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DFK FAKTURA - KARTA - DS3 

DFP FAKTURA - PRZELEW - DS3 

DK PARAGON - KARTA - DS3 

DP PARAGON - DS3 

FB PARAGON - BIBLIOTEKA 

FFD FAKTURA - PRZELEW - DZIAŁ FINANSOWY 

FFG FAKTURA GOT. EKSP. OBCY - DZ. FINANSOWY 

FFI FAKTURA GOT. PRAC. UP - DZ. FINANSOWY 

FFK FAKTURA - PRZELEW - DZIAŁ FINANSOWY 

FFN NOTA KSIĘGOWA - DZ. FINANSOWY 

FFP FAKTURA - PRZELEW - DZIAŁ FINANSOWY 

FFR DOKUMENT WEWNĘTRZNY - DZ. FINANSOWY 

FFW FAKTURA WEWNĘTRZNA (REKLAMA) 

FFZ FAKTURA - ZALICZKA - DZ. FINANSOWY 

FFZW FAKTURA - ZALICZKA - DZ. FINANSOWY 

WALUT 

FUE FAKTURA UE - DZ. FINANSOWY 

GFG FAKTURA GOT. EKSP. OBCY - DZ. GOSPOD. 

GFI FAKTURA GOT. PRAC. UP - DZ. GOSPOD. 

GFP FAKTURA PRZELEW EKSP. - DZ. GOSPOD. 

GFR FAKTURA PRZELEW DS - DZ. GOSPOD. 

HFD FAKTURA - PRZELEW O. FIZYCZNE- DS2 

HFG FAKTURA - GOTÓWKA - DS2 

HFP FAKTURA - PRZELEW - DS2 

HP PARAGON - DS2 

KP PARAGON - GOTÓWKA - KASA 

NFC FAKTURA - PRZELEW - CDZWiP 

NFG FAKTURA - GOTÓWKA - WYD. NAUKOWE 

NFP FAKTURA - PRZELEW - WYD. NAUKOWE 

NFU FAKTURA - USŁUGA - WYD. NAUKOWE 

NP PARAGON - GOTÓWKA - WYD. NAUKOWE 

NPP PARAGON -POBRANIE- WYD. NAUKOWE 

PFD FAKTURA - PRZELEW O. FIZYCZNE- DS1 

PFG FAKTURA - GOTÓWKA - DS1 

PFK FAKTURA - KARTA - DS1 

PFN NOTA KSIĘGOWA - DS1 

PFP FAKTURA - PRZELEW - DS1 

PK PARAGON - KARTA - DS1 

PP PARAGON - DS1 

RFD FAKTURA - PRZELEW O. FIZYCZNE- DS4 

RFG FAKTURA - GOTÓWKA - DS4 

RFK FAKTURA - KARTA - DS4 

RFN NOTA KSIĘGOWA - DS4 

RFP FAKTURA - PRZELEW - DS4 

RK PARAGON - KARTA - DS4 

RP PARAGON - DS4 
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ZB FAKTURA DO PARAGONU - BASEN 

ZC FAKTURA POZABILANSOWA - KONFERENCJE 

ZE FAKTURA POZABILANSOWA UE - DZ. 

FINANSOWY 

ZF FAKTURA POZABILANSOWA - DZ. FINANSOWY 

ZG FAKTURA POZABILANSOWA - DZ. 

GOSPODARCZY 

ZH FAKTURA DO PARAGONU - DS2 

ZK FAKTURA POZABILANSOWA - KASA 

ZPD FAKTURA DO PARAGONU - DS3 

ZPP FAKTURA DO PARAGONU - DS1 

ZPR FAKTURA DO PARAGONU - DS4 

ZPRF FAKTURA PROFORMA - DZ. FINANSOWY 

ZPRFD FAKTURA PROFORMA - DS3 

ZPRFH FAKTURA PROFORMA - DS2 

ZPRFP FAKTURA PROFORMA - DS1 

ZPRFR FAKTURA PROFORMA - DS4 

FP Paragony sprzedaży 

FV Faktury sprzedaży 

FW Faktury wewnętrzne - dział finansowy 

 

Listy płac 

PL Dowody płacowe 

PE Dowody płacowe projektów UE 

PS Listy świadczeń socjalnych 

 

Dokumenty finansowe 

DF – dokument finansowy 

 

Dokumenty różnic kursowych 

KR_2016 Różnice kursowe 

 

Dokumenty majątku trwałego 

OTS Przyjęcie do ewidencji środków trwałych 

OTN Przyjęcie do ewidencji wart.niemater. i prawnych 

OTA Przyjęcie do ewidencji aparatury 

LTS Likwidacja środków trwałych 

OTB Przyjęcie do ewidencji zbiorów bibliotecznych 

OTW Przyjęcie do ewidencji wyposażenia 

LTA Likwidacja aparatury 

LTB Likwidacja zbiorów bibliotecznych 

LTN Likwidacja wart. niemater. i prawnych 

LTW Likwidacja wyposażenia 

ZM-A Zmniejszenie wartości aparatury 

ZW+A Zwiększenie wartości aparatury 

ZM-S Zmniejszenie wartości środków trwałych 

LCB Likwidacja częściowa zbiorów bibliotecznych 



35 

ZM-N Zmniejszenie wartości wart.niemater. i prawnych 

ZM-W Zmniejszenie wartości wyposażenia 

ZW+W Zwiększenie wartości wyposażenia 

ZW+S Zwiększenie wartości środków trwałych 

ZW+N Zwiększenie wartości wart.niemater. i prawnych 

BOA Bilans otwarcia aparatury 

BO Bilans otwarcia 

AMA Amortyzacja aparatury 

AMB Amortyzacja bilansowa 

AMF Amortyzacja fiskalna (kosztowa) 

MT Zmiana miejsca użytkowania 

ZO Zmiana osoby odpowiedzialnej 

ZKO Zmiana kwoty odpisu (bil. i fiskalnie) 

ZKOA Zmiana kwoty odpisu (aparatura) 

OTcB_Zakup Przyjęcie częściowe zbiorów bibliotecznych 

OTcB_Wymiana Przyjęcie częściowe zbiorów bibliotecznych 

OTcB_Dary Przyjęcie częściowe zbiorów bibliotecznych 

OTN_dekret Przyjęcie do ewidencji WNiP  (nieodpłatnie) 

OTS_dekret Przyjęcie do ewidencji środków trwałych  (nieodpłatnie) 

OTW_dekret Przyjęcie do ewidencji wyposażenia  (nieodpłatnie) 

LCN Likwidacja częściowa wart. niemater. i prawnych 

LCS Likwidacja częściowa środków trwałych 

LC_PT aparatura Likwidacja częściowa aparatury 

OT_PT Przyjęcie do ewidencji z Aparatury 

OT_PTc Przyjęcie częsciowe z Aparatury 

OTSc Przyjęcie częściowe środków trwałych 

LC_składowa Likwidacja cz. środków trwałych do przerzutu 

OTS_składowa Przyjęcie do ewidencji środków trwałych z przerzutu 

ZW+_składowa Zwiększenie wartości środków trwałych z przerzutu 

ZO_inwentura Zmiana osoby odpowiedz. inwent. zdawczo-odbiorcza 

MT_inwentura Zmiana miejsca użytkowania dla inwent. zdawczo-odbiorczej 

LCW Likwidacja częściowa wyposażenia 

OTWc Przyjęcie częściowe wyposażenia 

ZCA A Zawieszenie czasowe aparatury 

ZSA Zmiana stawki amortyzacji 

ZCA Zawieszenie czasowe amortyzacji 

ZU-W Zmniejszenie umorzenia wyposażenia 

ZU+W Zwiększenie umorzenia wyposażenia 

LZMW Zmniejszenie wartości wyposażenia 

OTcB_Dary_Fiz Przyjęcie częściowe zbiorów bibliotecznych os. fizyczne 

OTcB_Dary_Pr Przyjęcie częściowe zbiorów bibliotecznych os. prawne 

ZU+ Zwiększenie umorzenia 

ZMU_RMK Zmniejszenie umorzenia 

ZWU_RMK Zwiększenie umorzenia 

Amo_RMK Amortyzacja 

P_RMK Przyjęcie do RMK 
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LTS/A Likwidacja środków trwałych + aparatura 

 

Polecenia księgowania 

KW_2016 Limity płacowe 

PK_2016 Polecenie księgowania 

RK_2016 Rozliczenia Kosztów Wewnętrznych 

UCC Dowód Uzupełniający MCE 

MODERN.KSZTAŁC.ZAWODOW. 

UCD Dowód Uzupełniający MCE NOWY MODEL NAUCZANIA 

UCE Dowód Uzupełniający MCE INFRASTRUKTURA Z AGH 

UCF Dowód Uzupełniający KOMPETENCJE NA START UP 

UCG Dowód Uzupełniający Interia 

UCH Dowód Uzupełniający FILOZOFIA 

UCI Dowód Uzupełniający KORESPONDENCJA 

UCJ Dowód Uzupełniający LABORATORIA 

UCK Dowód Uzupełniający 

PODN.KOMPET.DYDAKT.PRACOWN.UP 

UCL Dowód Uzupełniający KREATYWNI 

UCŁ Dowód Uzupełniający UPROGU KARIERY 

UCM Dowód Uzupełniający DESIGN,KULTURA,NOWE MEDIA 

UCN Dowód Uzupełniający EKSPLORATORIUM 

TWÓR.MATEMAT. 

UCO Dowód Uzupełniający AKADEMIA MEDIACJI RÓWIEŚN. 

UCP Dowód Uzupełniający POZNAWAJ ŚWIAT ZDROWO 

UCR Dowód Uzupełniający AKADEMIA MŁODEGO FIZYKA 

UCS Dowód Uzupełniający POSZUKIWACZE WIEDZY 

UCT Dowód Uzupełniający PRZEDS.I ODPOW.SPOŁ.OBYWATEL 

UCU Dowód Uzupełniający UNIWERSYTET MAŁEGO 

NAUKOWCA 

UCW Dowód Uzupełniający EKON.SPOŁ.,PRAKT.,POTRZ.,I ATR 

UCY Dowód Uzupełniający UCZELNIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

UST_2016 Dowód Uzupełniający Czas na staż 

UT Dowód Uzupełniający NOC NAUKOWCÓW 

UZ_2016 Dowody uzupełniające 

 

Automaty księgowe 

AK_2016 Automaty kosztowe 

 

4. Przechowywanie i ochrona danych 

4.1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych 

Dostęp do systemów informatycznych wspomagających księgowość posiadają osoby mające 

stosowne identyfikatory administratora systemu. Pracownicy posiadają zdefiniowane 

indywidualne uprawnienia w zakresie użytkowania poszczególnych modułów oraz funkcji 

i zasobów programu. 

Osobami odpowiedzialnymi za administrację i zarządzanie systemami informatycznymi są 

wyznaczeni pracownicy Uczelni. Nadzór nad bezpieczeństwem danych w tym tworzenie 

kopii zapasowych sprawuje  Centrum Obsługi informatycznej. Tworzenie kopii zapasowych 
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następuje według ustalonej procedury. Kopie bezpieczeństwa posiadają określoną politykę 

retencji danych. Zgromadzone dane są przechowywane w pomieszczeniach Centrum Obsługi 

Informatycznej.  

Uczelnia stosuje następujące zasady ochrony danych księgowych: 

- osoby prowadzące analizę kont, sporządzają wydruki analityki i syntetyki poszczególnych 

kont i przechowują w swoich pomieszczeniach w zamykanych szafach i biurkach, a po roku 

kalendarzowym przekazywane są za potwierdzeniem do archiwum uczelnianego. 

 

4.2. Okresy przechowywania zbiorów 

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz opinia i raport biegłego rewidenta 

podlegają trwałemu przechowywaniu. 

Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki są przechowywane przez okres 

wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych 

i podatkowych, nie krócej niż 5 lat. 

Dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń 

dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat od początku 

roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie 

zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

Księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe 

i dokumenty – przez okres 5 lat. 

Dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat 

od upływu ich ważności. 

Dokumenty dotyczące projektów pomocowych zgodnie z zasadami określonymi w umowie 

o dofinansowanie. 

 

4.3. Udostępnianie danych i dokumentów 

Udostępnianie danych, dowodów księgowych, sprawozdań finansowych i innych 

dokumentów z zakresu rachunkowości albo ich części może mieć miejsce: 

- w siedzibie Uniwersytetu do wglądu po uzyskaniu zgody Kwestora lub osoby przez niego 

upoważnionej, 

- poza siedzibą Uczelni po uzyskaniu w formie pisemnej zgody Rektora lub Kanclerza oraz 

pozostawieni pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów 

(ewentualnie ich kserokopie). 
 

 

 



38 

Załącznik nr 1 Zakładowy plan kont UP w Krakowie 

Konto Opis System 
Atrybut konta 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTYWA TRWAŁE 

011 Środki trwałe Podstawowy 

       011-0 Grunty Podstawowy T/RuchyST  

      011-1 Budynki i budowle Podstawowy T/RuchyST  

      011-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Podstawowy T/RuchyST  

      011-3 Kotły i maszyny energetyczne Podstawowy T/RuchyST  

      
011-4 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania Podstawowy T/RuchyST  

      011-5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Podstawowy T/RuchyST  

      011-6 Urządzenia techniczne Podstawowy T/RuchyST  

      011-7 Środki transportu Podstawowy T/RuchyST  

      011-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  Podstawowy T/RuchyST  

      011-9 Inwentarz żywy Podstawowy T/RuchyST  

      012 Środki trwałe - wyposażenie Podstawowy 

       012-8 Wyposażenie Podstawowy T/RuchyST  

      013 Środki trwałe - zbiory biblioteczne Podstawowy 

       013-8 Zbiory biblioteczne Podstawowy T/RuchyST  

      020 Wartości niematerialne i prawne Podstawowy 

       020-01 Prawa majątkowe Podstawowy 

       020-02 Inne wartości niematerialne i prawne Podstawowy 

       030 Finansowy majątek trwały Podstawowy 

       030-01 Udziały w obcych jednostkach Podstawowy 

       030-01-1 Dom mieszkalny ul. Zarzecze 7 - prof. Piasecki Podstawowy 

       030-01-2 S. M. pracowników nauki ul. Wrocławska 56 Podstawowy 

       030-01-3 Mieszkanie ul. Sienkiewicza 2/1 prof. Tchórzewski Podstawowy 

       
030-01-4 

Academicus - Uniwersytet Pedagogiczny i 

Wspólnicy Sp. J. Podstawowy 

       030-01-5 Mieszkanie ul.Górna 6/2 prof.Grabińska/IFiS Podstawowy 

       030-01-6 Mieszkanie os. Akademickie - prof. W. Mituszew Podstawowy 

       030-02 Papiery wartościowe Podstawowy 

       030-02-1 Obligacje w PKO BP Podstawowy 

       
071 

Umorzenie środków trwałych i wartości niemater. i 
prawnych Podstawowy 

       071-01 Umorzenie środków trwałych nieamortyzowanych Podstawowy 

       071-01-1 Umorzenie budynków i budowli Podstawowy 
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071-01-2 Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej  Podstawowy 

       071-02 Umorzenie środków trwałych amortyzowanych Podstawowy 

       071-02-0 Umorzenie gruntów Podstawowy 

       071-02-1 Umorzenie budynków i budowli Podstawowy 

       071-02-2 Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej  Podstawowy 

       071-02-3 Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych Podstawowy 

       
071-02-4 

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego 
zastosowania Podstawowy 

       
071-02-5 

Umorzenie specjalistycznych maszyn, urządzeń i 

aparatów Podstawowy 

       071-02-6 Umorzenie urządzeń techniczych Podstawowy 

       071-02-7 Umorzenie środków transportu Podstawowy 

       
071-02-8 

Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i 

wyposażenie  Podstawowy 

       071-02-9 Umorzenie inwentarza żywego Podstawowy 

       071-03 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Podstawowy 

       072 Umorzenie wyposażenia Podstawowy 

       073 Umorzenie zbiorów bibliotecznych Podstawowy 

       083 Środki trwałe w budowie Podstawowy 

       083-00 zakup gruntów Podstawowy 

       083-00-01 Działka 4210/4 w Porębie Wielkiej - Suchora Podstawowy 

       083-00-02 Działka 155/1 ul. Buszka Podstawowy 

       083-01 Zakup gotowych dóbr wymagających montażu  Podstawowy 

       
083-01-01 

Nowoczesny system do obsługi procesu 
dydaktycznego Podstawowy 

       083-01-02 meble składane z elementów Podstawowy 

       083-01-03 Sprzęt elektroniczny dla Liceum Akademickiego Podstawowy 

       083-01-04 Kopuła astronomiczna - Obserwatorium Suchora Podstawowy 

       
083-01-05 

Sprzęt techniczny do obsługi procesu 

dydaktycznego Podstawowy 

       083-01-06 Quadrocopter Podstawowy 

       083-02 Budynki i budowle Podstawowy 

       083-02-01 Rozbudowa budynku głównego ul.Podchorążych 2  Podstawowy 

       
083-02-02 

Centrum konferencyjno-dydaktyczne 

ul.Jęczmienna Podstawowy 

       
083-02-03 Odnowienie dawnej szkoły rzemiosła na 

krakowskim Kazimierzu Podstawowy 

       
083-02-04 

Przebudowa Budynku dydaktycznego 

ul.Podbrzezie 3 Podstawowy 

       
083-02-05 

Przebudowa i remont budynku i ogrodzenia ul. 
Mazowiecka 43 Podstawowy 
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083-02-06 mieszkanie ul.Turystyczna 6/41 Podstawowy 

       083-02-07 Przebudowa i remont auli ul. Ingardena Podstawowy 

       083-02-08 Nadbudowa DS-1 Zaułek Podstawowy 

       
083-02-09 Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego 

ul.Ingardena/Oleandry Podstawowy 

       083-02-10 Rozbudowa DS-4 Krakowiak Podstawowy 

       
083-02-11 

Budowa ogrodzenia i parkingu przy ul. 

Podchorążych Podstawowy 

       083-02-12 Budynek ul.Chmiela 2 Podstawowy 

       
083-02-13 

Nadbudowa i termomodernizacja budynku Oś. 
Stalowe Podstawowy 

       
083-02-14 

Modernizacja budynku Krytej Pływalni - ul 

Ingardena 4 Podstawowy 

       
083-02-15 

Przebudowa bud. dydakt. przy ul. Podbrzezie dla 

WSZ Podstawowy 

       
083-02-16 

Adaptacja Fortu Pancernego Skotniki dla potrzeb 
CDZWiP Podstawowy C/rodz.wydatk.inwest  a/RozŚrod  

     083-03 Rozbudowa budynku ul. Podchorążych 2 - POIŚ Podstawowy k/KwalifikWyd U/ZadaniaUE  

     
083-04 

Stworzenie zaplecza technicznego i 

rozbud.infrastr.infor.UP Podstawowy k/KwalifikWyd U/ZadaniaUE  a/RozŚrod  

    083-05 zadania inwestycyjne realizow.z dotacji MNiSW Podstawowy 

       
083-05-01 

Centrum konferencyjno-dydaktyczne 

ul.Jęczmienna (um.nr 1106) Podstawowy C/rodz.wydatk.inwest 

     
083-05-02 

Remont i przebudowa Auli, holu,klatek schod. 
ul.Podchorążych Podstawowy C/rodz.wydatk.inwest 

     
083-05-09 

Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego 

ul.Ingardena/Oleandry Podstawowy C/rodz.wydatk.inwest 

     
083-06 

Przebudowa,modernizacja,remont Auli, sieć LAN-

Ingardena Podstawowy k/KwalifikWyd U/ZadaniaUE  a/RozŚrod  

    083-07 Inwestycje w obcych środkach  trwałych Podstawowy 

       083-07-01 Remont obcego środka trwałego - FORT Skotniki Podstawowy C/rodz.wydatk.inwest  a/RozŚrod  

     
083-08 

Przebud. i dost. bud. ul.Podbrzezie w ram.Projektu 

Design... Podstawowy 

       
083-08-1 Przebud. i dost. bud. ul.Podbrzezie w ram.Projektu 

Design...--Wydatki kwal. Podstawowy k/KwalifikWyd U/ZadaniaUE  OŚ/ŚrodkiFinasowania 

   
083-08-2 Przebud. i dost. bud. ul.Podbrzezie w ram.Projektu 

Design...--Wydatki niekwal. Podstawowy k/KwalifikWyd U/ZadaniaUE  OŚ/ŚrodkiFinasowania 

   090 Obce środki trwałe Pozbilansowy 

       091 Aparatura z badań Pozbilansowy 

       092 Środki trwałe w likwidacji Pozbilansowy 
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ŚRODKI PIENIĘŻNE i AKTYWA FINANSOWE 

101 Kasa Podstawowy 

       101-01 Kasa - działalność podstawowa Podstawowy 

       101-18 Kasa - Fundusz Pomocy Materialnej Studentów Podstawowy 

       101-21 Kasa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podstawowy 

       101-25 Kasa - Projekty UE Podstawowy 

       102 Kasy pomocnicze Podstawowy 

       102-01 Kasa w DS-1 Podstawowy 

       102-02 Kasa w DS-2 Podstawowy 

       102-03 Kasa w DS-3 Podstawowy 

       102-04 Kasa w DS-4 Podstawowy 

       102-05 Kasa w Krytej Pływalni Podstawowy 

       102-07 Kasa w Bibliotece Głównej Podstawowy 

       131 Rachunki bieżące Pekao S.A. Podstawowy 

       131-00 Rachunek VAT Podstawowy 

       131-01 Rachunek bieżący - pozostałe wpływy Pekao S.A. Podstawowy 

       
131-02 

Rachunek bieżący - Dotacje Ministerstwa Pekao 
S.A. Podstawowy 

       
131-03 

Rachunek dotacji z Ministerstwa na działalność 

dydaktyczną Podstawowy 

       132 Rachunki środków inwestycyjnych Pekao S.A. Podstawowy 

       
132-01 

Rachunek środków inwestycyjnych-

Rozbud.ul.Jęczmienna Podstawowy 

       132-02 Rachunek śr. inwest.- Rozbudowa Ingardena Podstawowy 

       
132-03 

Rachunek śr. inwest.-nieruchomość gruntowa 
MNiSW Podstawowy 

       133 Inne rachunki bankowe Podstawowy 

       133-01 Rachunki na czeki potwierdzone i lokaty Podstawowy 

       133-01-12 Czeki obrotu złotówkowego Podstawowy 

       133-01-13 Rachunek blokat dewizowych Podstawowy 

       133-01-15 Czeki obrotu dwizowego Podstawowy 

       133-01-17 Lokaty terminowe Pekao S.A. Podstawowy 

       133-01-18 Lokaty dzienno-nocne  Podstawowy 

       133-01-19 Lokaty terminowe PKO BP Podstawowy 

       133-01-20 Lokaty terminowe w innych bankach Podstawowy 

       
133-02 

Rachunek pomocniczy PKO BP - Działalność 

eksploatacyjna Podstawowy 

       133-02-01 Rachunek środków za studia płatne Podstawowy 

       133-02-02 Rachunek środków z rekrutacji Podstawowy 

       133-03 Rachunki pomocnicze Pekao SA-dotacje celowe Podstawowy 
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133-03-01 Rach.środków dotacji 

MSWiA/IN/Kształc.kandydat.na nauczyc. Podstawowy 

       
133-03-02 

Rach.środków dotacji z Krajowego Funduszu 

Szkoleń Podstawowy 

       133-03-03 Rach.środków dotacji MSWiA/IN/Romowie... Podstawowy 

       133-03-04 Rach.środków grant -Fundacja Ruskij Mir Podstawowy 

       133-03-05 Rach.środków DUN z MNiSzW Podstawowy 

       133-03-06 Rach. środków grant - Formal description... KIiMK Podstawowy 

       
133-03-07 Rach. środków grant-Mobilność Studentów i 

Pracowników Uczeln Podstawowy 

       
133-03-08 

Rach.środków grant-Eduk.w muzeach polskich i 

czeskich Podstawowy 

       133-03-09 Rach. środków grant - POWER Podstawowy 

       
133-03-10 Rach środków grant UMW - Konfiguracje prostych 

i stożkowych Podstawowy 

       
133-03-11 Rach. środków grant UMW - Żołnierze Niezłomni 

Ziemi Olkuskie Podstawowy 

       133-03-12 Rach. środków na Festiwal Nauki Podstawowy 

       133-03-13 Rach. środków projekty finan. z NCN Podstawowy 

       
133-03-14 

Rach. środków na stypendia naukowe dla mł. 

naukowców Podstawowy 

       133-04 Rachunki pomocnicze - projekty UE Podstawowy 

       133-04-01 Rach. środków projektu UE- KHOiW/ Podstawowy 

       133-04-02 Rach. środków projektu UE- KIiMK Podstawowy 

       133-04-03 Rach. środków projektu UE- INoW Podstawowy 

       133-04-04 Rach. środków projektu UE- IM Podstawowy 

       
133-04-05 Rach. środków projektu UE- Rozwój Potencjału 

Dydaktyczn.UP Podstawowy 

       133-04-06 Rach. środków projektu UE- KHOiW-2 Podstawowy 

       
133-04-07 Rach. środków projektu UE-Rozbud.UP-refund. 

ponieś.wydatków Podstawowy 

       
133-04-08 

Rach. środków projektu UE-Rozbud.UP-
zalicz.dotacji celowej Podstawowy 

       
133-04-09 

Rach. środków projektu UE-Rozbud.UP-zalicz.na 

płatności Podstawowy 

       133-04-11 Rach. środków projektu UE-Ku przyszłości Podstawowy 

       
133-04-12 

Rach. środków projektu UE-

Rozbud.infrastr.inform...dochodowe Podstawowy 

       
133-04-13 

Rach. środków projektu UE-
Rozbud.infrastr.inform...wydatkowe Podstawowy 

       
133-04-14 

Rach. środków projektu UE-Krok w 

przedsiębiorczość Podstawowy 
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133-04-15 
Rach. środków projektu UE-Porzerzenie oferty 
edukacyjnej UP Podstawowy 

       
133-04-16 Rach. środków projektu UE-Ochrona Środowiska-

studia z pasją. Podstawowy 

       
133-04-17 Rach. środków projektu UE-Wzornictwo, 

Innowacja, Społeczeństwo Podstawowy 

       
133-04-18 

Rach. środków projektu UE-Ekofizyka z ochroną 

środowiska Podstawowy 

       
133-04-19 

Rach. środków projektu UE-Kultura w parze z 

informatyką Podstawowy 

       
133-04-20 Rach. środków projektu UE-Nowe technologie-

nowe kompetencje Podstawowy 

       
133-04-21 

Rach. środków projektu UE-Przebudowa, moder... 

auli Ingardena Podstawowy 

       
133-04-22 

Rach. środków projektu UE-Małopolska Chmura 
Edukacyjna Podstawowy 

       
133-04-23 Rach. środków projektu UE-PWP Animacja 

kultury przyrodnicz... Podstawowy 

       133-04-24 Rach. środków projektu UE-Mono-and multil... Podstawowy 

       
133-04-25 Rach. środków projektu UE-Małopolska Noc 

Naukowców 2014-2015 Podstawowy 

       
133-04-26 Rach. środków projektu UE-Kompetentny student-

dobry pracownik Podstawowy 

       
133-04-27 

Rach. śr. projektu UE-Czas na staż 

POWR.03.01.00 Podstawowy 

       
133-04-28 Rach. śr. projektu UE-MCHE 2014-20 2.1.3 

MRPO-cz.infrast.AGH Podstawowy 

       133-04-29 Rach. śr. projektu UE-Filozofia ma sens Podstawowy 

       
133-04-30 

Rach. śr. projektu UE-10.1.4 MRPO-

cz.ogól.UMWM Podstawowy 

       
133-04-31 

Rach. śr. projektu UE-10.2.3 MRPO-
cz.zawod.UMWM Podstawowy 

       
133-04-32 

Rach. śr. projektu UE-Laboratorium Twórczej 

Matematyki Podstawowy 

       133-04-33 Rach. śr. projektu UE-RPOWM-Interia Podstawowy 

       133-04-34 Rach. śr. projektu UE-Kompetencje na start UP Podstawowy 

       133-04-35 Rach. śr. projektu UE - Kompetencja sztuki... Podstawowy 

       133-04-36 Rach. śr. projektu UE - UProgu kariery POWR Podstawowy 

       133-04-37 Rach. śr. projektu UE - Kreatywni, innowacyjni... Podstawowy 

       
133-04-38 

Rach. śr. projektu UE - Podniesienie kompetencji 

dydakt... Podstawowy 

       
133-04-39 

Rach. śr. projektu UE - Uczelnia najwyższej 
jakości... Podstawowy 
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133-04-40 
Rach. śr. projektu UE - Design, kultura, nowe 
media... Podstawowy 

       133-04-41 Rach. śr. projektu UE - Eksploratorium twórcze... Podstawowy 

       
133-04-42 

Rach. śr. projektu UE - Akademia mediacji 

rówieśniczych... Podstawowy 

       133-04-43 Rach. śr. projektu UE - Poznawaj świat zdrowo... Podstawowy 

       
133-04-44 

Rach. śr. projektu UE - Akademia młodego 

fizyka... Podstawowy 

       133-04-45 Rach. śr. projektu UE - Poszukiwacze wiedzy... Podstawowy 

       
133-04-46 

Rach. śr. projektu UE - Przedsiębiorczy i 
odpowiedzialny... Podstawowy 

       
133-04-47 

Rach. śr. projektu UE - Uniwersytet młodego 

naukowca... Podstawowy 

       133-04-48 Rach. śr. projektu UE - Ekonomia społeczna... Podstawowy 

       133-04-49 Rach. śr. projektu UE - Kompetentny nauczyciel... Podstawowy 

       133-04-50 Rach. śr. projektu UE - Mentoring NEETs Podstawowy 

       133-05 Inne rachunki pomocnicze Pekao S.A. Podstawowy 

       133-05-01 Rachunek bankowy - Centrum Sportu i Rekreacji Podstawowy 

       
133-05-02 

Rachunek kart kredytowych wydanych 

pracownikom Podstawowy 

       
133-05-03 

Rachunek autowypłata - środki działalności 
podstawowej Podstawowy 

       133-05-04 Rachunek bankowy - Wydawnictwo Naukowe Podstawowy 

       134 Rachunki walutowe Podstawowy 

       134-01 Rachunek walutowy Podstawowy 

       134-02 Rachunek walutowy Podstawowy 

       134-03 Rachunek walutowy -EUR/Socrates Podstawowy 

       134-04 Rachunek walutowy - EUR/SPACE Podstawowy 

       134-05 Rachunek walutowy - EUR/Inclusive Education Podstawowy 

       134-07 Rachunek walutowy EUR/PKO BP FPMS Podstawowy 

       
134-09 

Rachunek walutowy -EUR/konferencje i inne 

wpłaty Podstawowy 

       134-10 Rachunek walutowy -EUR/pozostałe Podstawowy 

       134-11 Rachunek walutowy -USD Podstawowy 

       134-12 Rach. walut. - EUR/Małopolska Noc Naukowców Podstawowy 

       
134-13 

Rachunek walutowy - EUR/2017-1-PL01-KA204-

038686 Podstawowy 

       135 Rachunki środków funduszy specjalnych Podstawowy 

       
135-17 

Rachunek dotacji z Ministerstwa na pomoc 
materialną Podstawowy 

       
135-18 

Rachunek środków Funduszu Pomocy Materialnej 

Studentów Podstawowy 
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135-21 
Rachunek środków Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Podstawowy 

       
135-22 

Rachunek Funduszu świadczeń Socjalnych - 

autowypłata Podstawowy 

       
136 Rachunki pomocnicze w PKO BP środków 

funduszu pomocy mater. Podstawowy 

       
136-01 

Rachunek środków w PKO BP/DS-1 Zaułek ul. 

Piekarska Podstawowy 

       
136-02 

Rachunek środków w PKO BP/DS-2 Atol ul. 

Grochowa Podstawowy 

       
136-03 Rachunek środków w PKO BP/DS-3 Za 

Kolumnami ul. Armii Kraj Podstawowy 

       
136-04 Rachunek środków w PKO BP/DS-4 Krakowiak 

ul. Armii Krajowej Podstawowy 

       136-05 Rachunek środków w PKO BP/IPE-karty prepaid Podstawowy 

       
136-06 

Rachunek środków w PKO BP/lokaty środków 
FPMS Podstawowy 

       136-07 Rachunek bankowy w PKO BP/ wolny Podstawowy 

       137 Kredyty bankowe Podstawowy 

       137-01 Kredyt DS-4 Krakowiak/umowa P/024/09/09-2 Podstawowy 

       139 Kredyty przeterminowane Podstawowy 

       149 Inne środki pieniężne Podstawowy 

       149-01 Środki pieniężne w drodze Podstawowy 

       149-02 Czeki obce Podstawowy 

       149-03 Przepływ środków między rachunkami bankowymi Podstawowy 

       149-04 Przepływ środków między bankami a kasą Podstawowy 

       149-05 Przepływ środków między kasami Podstawowy 

        

 
 

         ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

201 Rozrachunki  z kontrahentami Podstawowy 

       201-01 Rozrachunki z dostawcami materiałów i usług Podstawowy Dostawca 

      201-02 Rozrachunki z dostawcami usług Podstawowy Dostawca 

      201-03 Zaliczki na dostawy i usługi Podstawowy Dostawca 

      201-04 Rozrachunki z odbiorcami usług hotelowych Podstawowy Odbiorca 

      
201-05 

Rozrachunki z pozostałymi odbiorcami usług i 

dostaw Podstawowy Odbiorca 

      
201-06 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi i 

krajowymi w walucie Podstawowy Dostawca 

      201-07 Rozrachunki z odbiorcami zasądzone Podstawowy Odbiorca 
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201-08 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Podstawowy Odbiorca 

      201-09 Rozrachunki z dostawcami śr.trwałych i WNP Podstawowy Dostawca 

      202 Rozrachunki z tytułu inwestycji Podstawowy 

       202-00 Rozrachunki z tytułu inwestycji Podstawowy Dostawca 

      202-01 Zaliczki na inwestycje Podstawowy Dostawca 

      
203 

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Funduszy 
Specjalnych Podstawowy 

       
203-00 

Rozrach. z odbiorcami  Fund. Pom. Materialnej 

DS-4 Krakowiak Podstawowy Odbiorca 

      
203-01 

Rozrach. z odbiorcami  Fund. Pom. Materialnej 

DS-3 Za Kolumn Podstawowy Odbiorca 

      
203-02 

Rozrachunki z dostawcami Zakład.Fundusz 
Świad.Socjalnych Podstawowy Dostawca 

      
203-03 

Rozrach. z odbiorcami  Fund. Pom. Materialnej 

DS-1 Zaułek Podstawowy Odbiorca 

      
203-04 

Rozrach. z odbiorcami  Fund. Pom. Materialnej 

DS-2 Atol Podstawowy Odbiorca 

      220 Rozrachunki publiczno-prawne  Podstawowy 

       220-02 Podatki od wynagrodzeń Podstawowy 

       220-02-1 Zaliczki miesięczne od wynagrodzeń Podstawowy 

       220-02-2 Zaliczki miesięczne od świadczeń socjalnych Podstawowy 

       220-02-3 Roczne rozliczenie podatków pracowniczych Podstawowy 

       
220-02-4 

Podatek od wynagrodzeń bezosobowych i 
honorariów Podstawowy 

       220-02-5 Zaliczki od stypendystów Podstawowy 

       220-02-6 Podatek dochodowy od osób fizycznych - prowizja Podstawowy 

       220-03 Podatki z działalności Uczelni Podstawowy 

       220-03-1 Podatek dochodowy od osób prawnych Podstawowy 

       220-03-2 Podatek od nieruchomości Podstawowy 

       220-03-3 Przypisane odsetki Podstawowy 

       220-03-4 Podatek od środków transportowych Podstawowy 

       220-03-5 Podatek od czynności cywilno-prawnych Podstawowy 

       220-03-6 Podatek rolny Podstawowy 

       220-03-7 Podatek od należności licencyjnych Podstawowy 

       220-04 Podatek VAT Podstawowy 

       220-04-0 Rozrachunki z tytułu VAT wewnątrzwspólnotowe Podstawowy 

       220-04-1 Rozrachunki z tytułu VAT należny Podstawowy 

       220-04-2 Odliczenia podatku VAT (naliczony 100%) Podstawowy 

       220-04-3 Odliczenia podatku VAT (naliczony strukturą) Podstawowy 

       
220-04-4 

Odliczenia podatku VAT (magazyn naliczony 

strukturą) Podstawowy 

       



47 

220-04-9 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT Podstawowy 

       221 Rozrachunki z ZUS Podstawowy 

       221-01 Rozliczenie ZUS Podstawowy 

       221-01-0 Rozliczenie składek ZUS Fundusz Bezosobowy Podstawowy 

       
221-01-1 

Rozliczenie składek ZUS od Świadczeń i Funduszu 
Osobowego Podstawowy 

       221-01-2 Rozliczenie zwrotów ZUS Podstawowy 

       221-01-3 Rozliczenie wypłat świadczeń ZUS Podstawowy 

       221-01-4 Fundusz Pracy od osób zagranicznych Podstawowy 

       221-02 Rozliczenie prowizji ZUS Podstawowy 

       221-03 Odsetki karne od zaległości ZUS Podstawowy 

       221-04 Składki ZUS - Pracodawca (UP) Podstawowy 

       221-04-1 Składka emerytalna Podstawowy 

       221-04-2 Składka rentowa Podstawowy 

       221-04-3 Składka wypadkowa Podstawowy 

       221-04-4 Fundusz Pracy Podstawowy 

       221-04-5 Zwrot ZUS – UP Podstawowy 

       221-05 Składki ZUS –pracownicy Podstawowy 

       221-05-1 Składka emerytalna Podstawowy 

       221-05-2 Składka rentowa Podstawowy 

       221-05-3 Składka chorobowa Podstawowy 

       221-05-4 Składka zdrowotna Podstawowy 

       221-05-5 Zwrot ZUS – pracownik Podstawowy 

       
221-06 

Rozliczenie składek ubezpieczenia społecznego za 

granicą Podstawowy 

       221-06-1 Rozliczenie składek US  Podstawowy 

       221-06-2 Składki ZUS - Pracodawca (UP) Podstawowy 

       221-06-3 Składki ZUS –pracownicy Podstawowy 

       231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Podstawowy 

       
231-01 

Rozrachunki z tyt. wypłat wynagrodz.i świadcz.ze 

stos.pracy Podstawowy 

       
231-02 

Rozrachunki z tyt. wypłat wynagrodz.i 
świadcz.F.Bezosobowy Podstawowy 

       231-03 Rozrachunki z tyt. wypłat Honorariów Podstawowy 

       
231-04 

Rozrachunki z tyt. wypłat wynagrodz.płatnych z 

proj.UE Podstawowy e/ProjUE 

      231-05 Nadpłacone wynagrodzenia Podstawowy Pracownik 

      231-06 Depozyty wynagrodzeń Podstawowy Pracownik 

      231-07 Depozyty wynagrodzeń w walucie obcej Podstawowy Pracownik 

      234 Inne rozrachunki z pracownikami Podstawowy 

       



48 

234-01 Zaliczki stałe Podstawowy Pracownik 

      234-02 Zaliczki na krajowe podróże służbowe Podstawowy Pracownik 

      234-03 Zaliczki na zagraniczne podróże służbowe Podstawowy Pracownik 

      
234-04 

Rozrachunek z tytułu zakupu gotówka-
rozl.przelewem Podstawowy Pracownik 

      234-05 Zaliczki na zakup materiałów i usług Podstawowy Pracownik 

      234-06 Rozrachunki z tytułu czynszów Podstawowy Pracownik 

      234-07 Rozrachunki z tytułu obciążeń wewnętrznych Podstawowy Pracownik 

      234-08 Rozrachunek z tytułu opłat gotówka-DS-y,basen Podstawowy Pracownik 

      
234-09 

Rozrachunek z tytułu opłat za Hotel Asystencki 

AGH Podstawowy Pracownik 

      
234-10 

Rozrachunek gotówkowy w walucie-zakup 

towarów i usług Podstawowy Pracownik 

      235 Rozliczenie niedoborów i szkód Podstawowy 

       235-00 Rozliczenie niedoborów i szkód Podstawowy 

       236 Rozliczenie nadwyżek Podstawowy 

       236-00 Rozliczenie nadwyżek Podstawowy 

       243 Rozliczenie wynagrodzeń Podstawowy 

       243-01 Wynagrodzenia osobowe limitowane Podstawowy 

       243-02 Wynagrodzenia bezosobowe  Podstawowy 

       243-03 Honoraria Podstawowy 

       243-04 Roczne wynagrodzenie dodatkowe "13" Podstawowy 

       243-05 Nagrody z uczelnianego Funduszu Nagród Podstawowy 

       244 Roszczenia sporne Podstawowy 

       244-00 Roszczenia sporne - działalność eksploatacyjna Podstawowy Odbiorca 

      244-01 Roszczenia pomocy materialnej studentów Podstawowy Odbiorca 

      
245 Rozrachunki z MNiSW i instytucjami naukowo-

dydaktycznymi Podstawowy 

       245-01 Rozrachunki z MNiSW Podstawowy 

       245-01-01 Rozrachunki inne z MNiSW Podstawowy 

       245-01-02 Rozrachunki z tytułu kosztów podróży  Podstawowy 

       
245-01-03 

Rozrachunki z tytułu przeksięgowania sum do 

rozliczenia Podstawowy 

       245-01-04 Rozrachunki z tytułu stypendiów ministerialnych Podstawowy 

       
245-01-05 Rozrachunki z tytułu stypendiów studentów 

zagranicznych Podstawowy 

       
245-01-06 Rozrachunki z tyt. stypendiów doktoranckich i 

staży zagran. Podstawowy 

       245-01-07 Rozrachunki z tytułu stypendium "Tempus" Podstawowy 
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245-01-08 Rozrachunki z tyt. stypendiów studiów 

podyplomowych i zaoczn Podstawowy 

       
245-01-09 

Fundacja UP Nauki - Staż. Stypendium 

Fedorowicz Podstawowy 

       245-02 Rozrachunki ze szkołami wyższymi i oświatą Podstawowy Dostawca 

      
245-03 

Rozrachunki z MNiSW z tytułu działalności 
badawczej Podstawowy 

       245-03-01 Rozrachunki z tytułu badań własnych Podstawowy 

       245-03-02 Rozrachunki z tytułu działalności statutowej Podstawowy 

       245-03-03 Inne rozrachunki Podstawowy 

       245-04 Rozrachunki z innymi jednostkami Podstawowy Dostawca 

      245-05 Dotacje NCN – granty Podstawowy 

       246 Rozrachunki i roszczenia Funduszy Specjalnych Podstawowy 

       246-10 Rozrachunki z tytułu list ZFŚS Podstawowy 

       246-10-01 Wczasy pod gruszą – przelew Podstawowy 

       246-10-02 Wczasy zorganizowane – przelew Podstawowy 

       246-10-03 Zapomogi Podstawowy 

       246-10-04 Pożyczki ZFM – przelew Podstawowy 

       246-11 Rozliczenie zakupionych skierowań Podstawowy 

       246-11-00 Rozliczenie zakupionych skierowań Podstawowy 

       246-12 Rozliczenie wypłaty świadczeń ZFŚS Podstawowy 

       246-12-01 Rozliczenie wczasów indywidualnych Podstawowy 

       246-12-02 Rozliczenie rat za wczasy indywidualne Podstawowy 

       246-12-03 Zapomogi Podstawowy 

       246-12-04 Pozostałe świadczenia ZFŚS Podstawowy 

       246-12-05 Nadpłata świadczeń z ZFŚS Podstawowy 

       246-12-06 Depozyt świadczeń ZFŚS w banku Podstawowy 

       
246-21 

Rozrachunki i roszczenia ZFŚS - kaucje 

mieszkaniowe Podstawowy 

       
246-21-00 

Rozrachunki i roszczenia ZFŚS - kaucje 

mieszkaniowe Podstawowy Pracownik 

      246-22 Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFM Podstawowy 

       246-22-00 Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFM Podstawowy Pracownik 

      
246-30 

Rozrachunki i roszczenia Funduszu Pomocy 
Materialnej Podstawowy 

       246-30-01 Rozrachunki z tytułu stypendiów Podstawowy 

       246-30-02 Rozrachunki z tytułu nadpłaconych stypendiów Podstawowy 

       246-30-03 Niepodjęte świadczenia stypendialne Podstawowy 

       
246-30-04 

Przelew stypendiów i zapomóg na rachunki 

bankowe Podstawowy 
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246-30-05 Zwroty niewykorzyst.kwot z kart IPE   Podstawowy 

       246-40 Rozrachunki i roszczenia DS. Podstawowy 

       246-40-01 Rozliczenie opłat studentów za DS-1 Zaułek Podstawowy 

       
246-40-02 Rozrachunki z tytułu niedoborów i szkód w 

domach studenckich Podstawowy 

       
246-40-03 

Rozliczenie opłat studentów za DS-3 Za 

kolumnami Podstawowy 

       246-40-04 Rozliczenie opłat studentów za DS-4 Krakowiak Podstawowy 

       246-40-05 Roszczenia sporne domy studenckie - studenci Podstawowy 

       
246-40-08 

Rozliczenie opłat studentów za domy studenckie - 
kaucje Podstawowy 

       246-40-09 Rozliczenie opłat studentów za DS-2 Atol Podstawowy 

       
246-40-11 

Rozliczenie opłat studentów za DS-1 Zaułek - 

kaucje Podstawowy 

       246-40-12 Rozliczenie opłat studentów za DS-2 Atol - kaucje Podstawowy 

       
246-40-13 

Rozliczenie opłat studentów za DS-3 Za 

Kolumnami - kaucje Podstawowy 

       
246-40-14 

Rozliczenie opłat studentów za DS-4 Krakowiak - 
kaucje Podstawowy 

       
246-40-21 

Rozrachunki ze studentami z tyt. nadpłat DS-1 

Zaułek Podstawowy 

       
246-40-22 

Rozrachunki ze studentami z tyt. nadpłat DS-2 

Atol Podstawowy 

       
246-40-23 

Rozrachunki ze studentami z tyt. nadpłat DS-3 Za 
kolumnami Podstawowy 

       
246-40-24 

Rozrachunki ze studentami z tyt. nadpłat DS-4 

Krakowiak Podstawowy 

       247 Najem i czynsze w DS. Podstawowy 

       247-01 Czynsze w DS. Podstawowy Pracownik 

      247-02 Najem w DS. Podstawowy Odbiorca 

      
248 

Rozrachunki z tytułu najmu działalności 

eksploatacyjnej Podstawowy 

       248-01 Czynsze mieszkalne emeryci Podstawowy 

       248-01-01 Czynsze mieszkalne emeryci  UP Podstawowy Pracownik 

      248-01-02 Czynsze mieszkalne – odbiorcy Podstawowy Odbiorca 

      248-02 Czynsze najmu  umownego Podstawowy 

       248-02-00 Czynsze najmu  umownego Podstawowy Odbiorca 

      249 Inne rozrachunki działalności eksploatacyjnej Podstawowy 

       249-01 Rozrachunki ze studentami studiów płatnych Podstawowy 

       249-01-01 Rozrachunki ze studentami z tytułu wpłat czesnego Podstawowy 

       
249-01-02 

Rozrachunki ze studentami z tytułu nadpłat 
czesnego Podstawowy 
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249-01-03 Rozrachunki z tytułu wypłat stypendiów 

studentom-projekty UE Podstawowy 

       249-02 Potrącenia z list wynagrodzeń Podstawowy 

       
249-02-01 

Przelew wynagrodzeń osobowych na rachunki 

bankowe Podstawowy 

       249-02-02 Przelew innych wynagrodzeń na rachunki bankowe Podstawowy 

       249-02-03 Egzekucje i alimenty Podstawowy 

       249-02-04 Zwrot wynagrodzeń przelewem bankowym Podstawowy 

       249-02-05 Składki i pożyczki PKZP Podstawowy 

       249-02-06 Składki związkowe ZNP Podstawowy 

       249-02-07 Składki związkowe "Solidarność" Podstawowy 

       249-02-08 Składki "Towarzystwo Asystentów" Podstawowy 

       249-02-09 PZU - ubezpieczenie P Podstawowy 

       249-02-10 Składki "Opieka medyczna" Podstawowy 

       249-02-11 Składki NFOZ Podstawowy 

       
249-02-12 

PZU - ubezpieczenia 39,5/odpowiedzialność 
cywilna Podstawowy 

       249-02-13 Raty pożyczek zewnętrznych Podstawowy 

       249-02-14 PZU - Pogodna Jesień Podstawowy 

       249-02-15 Składki związkowe "Związek Pracowników UP" Podstawowy 

       
249-03 

Rozrachunki z tytułu świadczeń i nagród dla 

pracowników Podstawowy 

       249-03-01 Świadczenia ujęte w listach wynagrodzeń Podstawowy 

       249-03-02 Ekwiwalent za odzież i  pranie odzieży roboczej Podstawowy 

       249-03-03 Nagrody nauczycieli z MNiSW Podstawowy 

       249-03-04 Niepodjęte świadczenia – depozyt Podstawowy 

       
249-04 

Rozrachunki z tytułu rozliczeń ze 

studentami/dydaktyka Podstawowy 

       249-04-01 Rozrachunki z tytułu wypłaty  świadczeń "SR" Podstawowy 

       249-04-02 Nienależne świadczenia Podstawowy 

       249-04-03 Niepodjęte świadczenia Podstawowy 

       249-04-04 Pozostałe rozliczenia ze studentami Podstawowy 

       249-04-05 Rozrachunki z tytułu wypłaty nagród studentom Podstawowy 

       249-04-06 Nienależne nagrody Podstawowy 

       249-04-07 Niepodjęte nagrody Podstawowy 

       
249-04-08 

Rozrachunek z tytułu stypendiów staż.stud.-studia 
UE Podstawowy 

       249-04-09 Stypendium studenckie pozostałe Podstawowy 

       249-05 Rozrachunek z tytułu rozliczeń z doktorantami Podstawowy 

       249-05-01 Stypendia doktoranckie -dot. projakościowa Podstawowy 
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249-05-02 Nadpłacone stypendia doktoranckie Podstawowy 

       249-05-03 Niepodjęte stypendia doktoranckie Podstawowy 

       249-05-04 Stypendium doktoranckie Podstawowy 

       249-06 Rozrachunki z tytułu projektów UE Podstawowy e/ProjUE 

      249-07 Rozrachunki z tytułu konferencji i kursów Podstawowy z/Zadania 

      249-08 Pozostałe rozrachunki Podstawowy 

       249-08-01 Błędne zarachowania bankowe Podstawowy 

       249-08-02 Leasing samochodu AUDI A6 – osobowy Podstawowy 

       249-08-03 Kaucje biblioteczne wolnych słuchaczy Podstawowy 

       249-08-04 Wadia Podstawowy Dostawca 

      249-08-05 Korekty Podstawowy 

       249-08-06 Sumy do wyjaśnienia – konferencje Podstawowy 

       249-08-07 . Podstawowy 

       249-08-08 . Podstawowy 

       249-08-13 . Podstawowy 

       249-08-14 Kaucje gwarancyjne  Podstawowy Dostawca 

      249-09 Długoterminowe rozrachunki Podstawowy 

       
249-09-01 

Długoterminowe zobowiązania wobec Skarbu 

Państwa Podstawowy 

       
250 

Inne rozrachunki działalności eksploatacyjnej -w 

walucie obce Podstawowy 

       250-02 Potrącenia z list wynagrodzeń w walucie obcej Podstawowy 

       
250-02-02 

przelew innych wynagrodzeń na rach. bankowe w 

walucie obcej Podstawowy 

       250-02-06 Przelew składek ubezpieczeniowych w walucie Podstawowy 

       250-07 Rozrachunki z tytułu projektów zagranicznych Podstawowy PZ/ProjektyZagraniczne  

     250-08 Pozostałe rozrachunki walutowe Podstawowy 

       250-08-01 Błędne zarachowania bankowe walutowe Podstawowy 

       250-08-06 Sumy do wyjaśnienia - konferencje walutowe Podstawowy 

       280 Odpisy aktualizujące wartość należności Podstawowy 

       280-01 Odpis aktualizujący należności zasądzone  Podstawowy Odbiorca 

      280-02 Odpis aktualizujący należności skierowane do sądu Podstawowy Odbiorca 

      293 Gwarancje i weksle obce gwarancyjne Pozabilansowy 

       293-01 Gwarancje Pozabilansowy Dostawca 

      293-02 Weksle obce gwarancyjne Pozabilansowy Dostawca 

      
294 

Wycena przychodów z użyczenia dla celów 
deklaracji CIT Pozabilansowy 

       294-01 Umowa użyczenia - Sucha Beskidzka Pozabilansowy 

       294-02 Umowa użyczenia - Fort Skotniki Pozabilansowy 
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297 Rozliczenie dotacji celowych Pozabilansowy 

       
297-01 

Umowa darowizny 161F/06-09 Remont 
pomieszczeń CKiJR Pozabilansowy Dostawca 

      298 Przewłaszczenie na zabezpieczeniu kredytu Pozabilansowy 

       298-00 Przewłaszczenie na zabezpieczeniu kredytu Pozabilansowy Dostawca 

      299 Należności warunkowe Pozabilansowy 

       299-00 Należności warunkowe Pozabilansowy Dostawca 

      
 

         MATERIAŁY I TOWARY 

300 Rozliczenie zakupu magazynowego Podstawowy 

       300-00 Rozliczenie zakupu magazynowego Podstawowy 

       301 Rozliczenie zakupu usług, towarów i materiałów Podstawowy 

       301-01 Kasa Podstawowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    301-02 Bank Podstawowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    301-03 Zaliczki Podstawowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    301-04 Zakupy wewnątrzwspólnotowe Podstawowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    301-05 Rozliczenia wewnętrzne Podstawowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    311 Materiały na składzie Podstawowy 

       311-01 Magazyn Główny Podstawowy 

       311-01-10 Materiały na składzie w Magazynie Głównym Podstawowy 

       311-02 Magazyny pomocnicze Podstawowy 

       311-04 Magazyn odzieży roboczej Podstawowy Magazyn 

      311-04-10 Magazyn odzieży roboczej Podstawowy 

       311-05 Materiały w magazynach obcych Podstawowy Magazyn obcy 

      311-06 Druki, indeksy i dyplomy Podstawowy Magazyn druków 

      319 Materiały w przerobie Podstawowy 

       319-00 Materiały w przerobie Podstawowy 

       319-00-01 Materiały w przerobie - druki w oprawie Podstawowy 

       341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Podstawowy 

       342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Podstawowy 

       380 Rozliczenia wewnętrzna Pozabilansowy 

       380-09 Rozliczenia wewnętrzna RK Pozabilansowy OJ/Jednostki  OZ/ŹródłaFinansowania 

    390 Magazyn książek w Wydawnictwie Naukowym Pozabilansowy 

       391 Magazyn wydawnictw obcych Pozabilansowy 

       KOSZTY WG RODZAJU I ICH ROZLICZENIE 

400 Amortyzacja Podstawowy 

       
400-00 

Amortyzacja środków trwałych i wartości 

niemater.i prawnych Podstawowy 
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400-01 Amortyzacja jednorazowa wyposażenia Podstawowy 

       400-02 Amortyzacja jednorazowa księgozbiorów Podstawowy 

       
400-03 

Amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania 
przychodu Podstawowy 

       401 Zużycie materiałów i energii Podstawowy 

       401-00 Zużycie energii elektrycznej Podstawowy 

       401-01 Zużycie gazu Podstawowy 

       401-02 Zużycie energii cieplnej Podstawowy 

       401-03 Zużycie wody i odprowadzanie ścieków Podstawowy 

       401-04 Paliwa Podstawowy 

       401-10 Książki Podstawowy 

       401-11 Podręczniki i czasopisma Podstawowy 

       401-12 Druki ścisłego zarachowania Podstawowy 

       401-20 Zużycie materiałów biurowych  Podstawowy 

       401-21 Zużycie tonerów i tuszy Podstawowy 

       401-22 Zużycie artykułów spożywczych Podstawowy 

       401-23 Zużycie środków czystości Podstawowy 

       401-24 Zużycie materiałów do samochodów Podstawowy 

       401-30 Wyposażenie Podstawowy 

       401-31 Oprogramowanie Podstawowy 

       401-32 Materiały do sprzętu komputerowego Podstawowy 

       401-90 Pozostałe Podstawowy 

       402 Usługi Podstawowy 

       402-00 Roboty remontowe i budowlane budynków Podstawowy 

       402-01 Roboty konserwacyjne i instalacyjne budynków Podstawowy 

       402-02 Roboty remontowe i budowlane maszyn i urządzeń Podstawowy 

       402-03 Serwis i naprawa samochodów Podstawowy 

       402-04 Roboty remontowe pozostałe Podstawowy 

       402-10 Usługi transportowe Podstawowy 

       402-11 Usługi kurierskie Podstawowy 

       402-12 Usługi transportowe pozostałe Podstawowy 

       402-20 Usługi telekomunikacyjne i internetowe Podstawowy 

       402-21 Usługi informatyczne Podstawowy 

       402-22 Usługi pocztowe Podstawowy 

       402-30 Usługi bankowe Podstawowy 

       402-40 Usługi sprzątania Podstawowy 

       402-41 Ochrona fizyczna Podstawowy 

       402-42 Wywóz śmieci i usługi kominiarskie Podstawowy 
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402-50 Usługi drukarskie i introligatorskie Podstawowy 

       402-51 Usługi ksero, foto, pieczątki Podstawowy 

       402-60 Usługi gastronomiczne i cateringowe Podstawowy 

       402-61 Usługi hotelowe Podstawowy 

       402-62 Usługi tłumaczenia i korekty językowe Podstawowy 

       402-63 Usługi prawnicze i komornicze Podstawowy 

       402-64 Usługi pralnicze Podstawowy 

       402-65 Usługi najmu i dzierżawy Podstawowy 

       402-66 Usługi deratyzacji i dezynfekcji Podstawowy 

       402-90 Usługi inne Podstawowy 

       403 Podatki i opłaty Podstawowy 

       403-00 Podatek od nieruchomości Podstawowy 

       403-01 Podatek rolny Podstawowy 

       403-02 Podatek u źródła Podstawowy 

       403-03 Podatki inne Podstawowy 

       403-04 Podatek VAT – KUP Podstawowy 

       403-05 Podatek VAT – NKUP Podstawowy 

       403-10 Opłata skarbowa i sądowa Podstawowy 

       403-11 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podstawowy 

       403-12 Opłata reprograficzna Podstawowy 

       403-13 Opłaty pozostałe Podstawowy 

       404 Wynagrodzenia Podstawowy 

       404-00 Wynagrodzenia osobowe Podstawowy 

       404-01 Wynagrodzenia bezosobowe Podstawowy 

       404-02 Honoraria Podstawowy 

       404-03 Nagrody z ZFN "13" Podstawowy 

       405 Świadczenia na rzecz pracowników Podstawowy 

       405-00 Narzut ZUS - Fundusz osobowy Podstawowy 

       405-01 Narzut ZUS - Fundusz bezosobowy Podstawowy 

       405-10 Odpisy na Fundusze zakładowe Podstawowy 

       405-20 Wydatki na BHP Podstawowy 

       405-21 Wydatki na szkolenie pracowników Podstawowy 

       405-22 Rozwój naukowy pracownika Podstawowy 

       405-23 Koszty ochrony zdrowia Podstawowy 

       
405-24 

Świadczenia pieniężne nie zaliczone do 
wynagrodzeń Podstawowy 

       405-25 Dopłaty do noclegów i hoteli asystenckich Podstawowy 

       405-90 Świadczenia na rzecz pracowników pozostałe Podstawowy 
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406 Aparatura Podstawowy 

       406-00 Aparatura do badań Podstawowy 

       408 Podróże służbowe Podstawowy 

       408-00 Podróże służbowe krajowe Podstawowy 

       408-01 Podróże służbowe zagraniczne Podstawowy 

       408-02 Ryczałt za używanie samochodów prywatnych Podstawowy 

       408-03 Koszty podrózy gości krajowych i zagranicznych Podstawowy 

       408-04 Inne  Podstawowy 

       409 Pozostałe Podstawowy 

       409-00 Reprezentacja i reklama Podstawowy 

       409-10 Udział w kosztach konferencji Podstawowy 

       409-20 Składki członkowskie Podstawowy 

       409-21 Wkład własny Podstawowy 

       409-30 Ubezpieczenia majątkowe Podstawowy 

       409-31 Ubezpieczenia osobowe Podstawowy 

       409-40 Stypendia Podstawowy 

       
409-41 

Świadczenia dla studentów i doktorantów 
pozostałe Podstawowy 

       409-42 Rozwój naukowy doktorantów Podstawowy 

       490 Rozliczenie kosztów Podstawowy 

       
 

         KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE 

500 Działalność dydaktyczna  Podstawowy 

       500-00 Działalność dydaktyczna finansowana z dotacji Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PS/RodzajStudiów 

   
500-01 

Działalność dydaktyczna finansowana z środków 

własnych Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PS/RodzajStudiów 

   
500-02 Działalność dydaktyczna finansowana ze środków 

zagranicznych Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PZ/ProjektyZagraniczne 

  
500-03 

Działalność dydaktyczna finansowana ze środków 

krajowych Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PK/ProjektyKrajowe 

   500-04 Stypendia Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PSt/Stypendia 

   500-05 Pozostała działalność usługowa Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    500-06 Działalności mieszkaniowa i najem Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    500-07 Koszty remontów budynków i budowli Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    500-14 Stypendia dla obcokrajowców Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz PSt/Stypendia 

   500-17 Konferencje, sympozja Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz z/Zadania 

   500-27 Kusy, szkolenia Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz z/Zadania 

   500-37 Przedsięwzięcia dydaktyczne Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz z/Zadania 

   501 Koszty działalności badawczej Podstawowy 
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501-01 
Działalność statutowa  młodych naukowców - 
BSM Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    501-02 Badania Własne – BW Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    501-03 Działalność Statutowa – BS Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    501-04 Projekty Badawcze – PB Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz p/ProjBad 

   501-05 Badania Specjalne Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz b/BadSpecjalne 

   501-06 Programy Ministra Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz I/Programy Ministra BZI/ZadProgMinistra 

  501-07 Stypendia naukowe Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz s/StypMin 

   501-08 Działalność upowszechniająca naukę Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz d/DzialUpowNauk BDZ/DUNZadania 

  
501-09 

Projekty finansowane przez NCBiR z udziałem 

środków UE Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz N/projekty NCBiR z UE OŚ/ŚrodkiFinasowania 

  501-10 Pozostałe projekty finansowane ze środków UE Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz k/KwalifikWyd e/ProjUE Konto U/ZadaniaUE OŚ/ŚrodkiFinasowania 

501-13 Koszty restrukturyzacji Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz BR/ProjRestrukturyzacyjne 

  502 Działalność w ramach projektów UE Podstawowy 

       502-00 Dydaktyczne projekty UE Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz k/KwalifikWyd e/ProjUE Konto U/ZadaniaUE OŚ/ŚrodkiFinasowania 

521 Koszty wydziałowe Podstawowy 

       521-00 Koszty wydziałowe Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    530 Działalność pomocnicza Podstawowy 

       530-01 Działalność pomocnicza Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz F/ProjKomercyjne 

   540 Działalność gospodarczo wyodrębniona Podstawowy 

       540-01 Działalność gospodarczo wyodrębniona Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz F/ProjKomercyjne 

   551 Koszty ogólnouczelniane Podstawowy 

       551-00 Koszty zarządu Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    551-01 Brygada remontowa Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    551-02 Transport Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki OR/KosztRodz 

    
 

         PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

600 Produkty gotowe Podstawowy 

       600-01 Wydawnictwa na składzie Podstawowy 

       600-02 Wydawnictwa sprzedaży komisowej Podstawowy 

       600-03 Wydawnictwa akcydensowe Podstawowy 

       620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów  Podstawowy 

       640 Rozliczenia międzyokresowe Podstawowy 

       640-01 Rozliczenia międzyokresowe czynne Podstawowy 

       640-02 Rozliczenia międzyokresowe bierne Podstawowy 

       640-02-01 Rozl. międzyokr. bierne na świadczenia prac. Podstawowy 

       640-02-02 Rozl. międzyokr. bierne zobowiązania Podstawowy 

       640-03 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Podstawowy 
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PRZYCHODY I KOSZTY 

700 Przychody działalności dydaktycznej Podstawowy 

       
700-00 Dotacje podmiotowe z budżetu państwa na 

działalność dydaktycznych Podstawowy 

       
700-00-11 

Dotacje na zadania związane z kształceniem 

studentów i dokto Podstawowy 

       
700-00-12 

Dotacja na kształcenie i rehabilitację leczniczą 
studentów n Podstawowy 

       700-00-13 Dotacje celowe z MNiSW  Podstawowy 

       700-00-20 Dotacje celowe dla Wydawnictwa Naukowego Podstawowy 

       700-01 Opłaty za usługi edukacyjne Podstawowy 

       700-01-01 Studia stacjonarne Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-02 Opłaty studentów zaocznych Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-03 Opłaty za studia podyplomowe Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-11 Opłaty dot. stud.stac.-praktyki ter. itp Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-12 Opłaty studentów zaocznych -praktyki ter. Itp. Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-13 Opłaty za studia podypl.-praktyki ter. itp Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-17 Konferencje i sympozja Podstawowy z/Zadania Stawki Vat  

     700-01-20 Opłaty za dokumenty Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-21 Opłaty rekrutacyjne Podstawowy Stawki Vat  

      700-01-27 Kursy i szkolenia Podstawowy z/Zadania Stawki Vat  

     700-01-37 Przedsięwzięcia dydaktyczne Podstawowy z/Zadania Stawki Vat  

     700-02 Przychody z pomocy zagranicznej Podstawowy PZ/ProjektyZagraniczne 

     700-03 Przychody z projektów krajowych Podstawowy PK/ProjektyKrajowe 

     700-05 Przychody z pozostałych usług  Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki Stawki Vat  

    700-06 Przychody z działalności mieszkaniowej i najmu Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki Stawki Vat  

    700-10 Przychody ze sprzedaży produktów Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki Stawki Vat  

    700-14 Przychody z tytułu stypendiów dla obcokrajowców Podstawowy PSt/Stypendia 

      702 Przychody z projektów unijnych Podstawowy 

       702-00 Przychody z dydaktycznych projektów unijnych Podstawowy e/ProjUE Konto 

      710 Koszt własny działalności dydaktycznej Podstawowy 

       
710-00 

Koszt własny podstawowej działalności 

dydaktycznej Podstawowy 

       
710-00-01 Koszt własny podstawowej działal.dydakt.finan.z 

poz. źródeł Podstawowy 

       
710-00-11 Koszt własny zad.zw.z kształ.studentów i 

doktorantów-dotacja Podstawowy 

       
710-00-12 Koszt własny kształcenia i rehab.lecz.studentów 

niepełnospr. Podstawowy 
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710-01 Koszt własny płatnych usług edukacyjnych Podstawowy 

       710-01-02 Koszt własny studiów zaocznych Podstawowy 

       710-01-03 Koszt własny studiów podyplomowych Podstawowy 

       710-01-17 Koszt własny konferencje i sympozja Podstawowy 

       710-01-27 Koszt własny kursy i szkolenia Podstawowy 

       710-01-37 Koszt własny przedsięwzięcia dydaktyczne Podstawowy 

       710-02 Koszty programów z pomocy zagranicznej Podstawowy PZ/ProjektyZagraniczne 

     710-03 Koszty z projektów krajowych Podstawowy PK/ProjektyKrajowe 

     710-05 Koszt własny pozostałych usług Podstawowy 

       710-05-01 Koszt własny pozostałych usług Podstawowy 

       710-06 Koszt własny działalności mieszkaniowej i najmu Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki 

     
710-14 

Koszty własny z tytułu stypendiów dla 
obcokrajowców Podstawowy PSt/Stypendia 

      712 Koszt własny dydaktycznych projektów UE Podstawowy 

       712-00 Koszt własny dydaktycznych projektów Podstawowy e/ProjUE Konto 

      720 Przychody działalność badawcza Podstawowy 

       720-01 Dotacje na badania BSM Podstawowy 

       720-02 Dotacje na badania własne Podstawowy 

       720-03 Dotacje na działalność statutową Podstawowy 

       720-04 Dotacje na projekty badawcze Podstawowy 

       720-05 Dotacje na badania specjalne Podstawowy 

       720-06 Dotacje na programy Ministra Podstawowy 

       720-07 Dotacje na stypendia naukowe Podstawowy 

       720-08 Dotacja na działalność upowszechniającą naukę Podstawowy 

       
720-09 

Dotacje na proj. finans. przez NCBiR ze śr. 

unijnych Podstawowy Stawki Vat  

      720-10 Dotacje na proj. finans. przez inne podmioty śr. UE Podstawowy 

       720-13 Dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji Podstawowy 

       730 Koszt własny działalność badawcza Podstawowy 

       730-01 Koszt własny  badań - BSM Podstawowy 

       
730-01-1 Koszt własny aparatury do badań statut.młodych 

nauk.-BSM Podstawowy OW/Wydziały 

      730-01-2 Koszt własny pozostałych kosztów badań  - BSM Podstawowy OW/Wydziały 

      730-02 Koszt własny badań własnych-BW Podstawowy 

       730-02-1 Koszt własny aparatury do badań własnych-BW Podstawowy OW/Wydziały 

      
730-02-2 

Koszt własny pozostałych kosztów badań 

własnych-BW Podstawowy OW/Wydziały 

      730-03 Koszt własny działalności statutowej - BS Podstawowy 

       730-03-1 Koszt własny aparatury do badań statutowych - BS Podstawowy OW/Wydziały 
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730-03-2 Koszt własny pozostałych kosztów badań 

statutowych - BS Podstawowy OW/Wydziały 

      730-04 Koszt własny projektów badawczych - PB Podstawowy 

       
730-04-1 

Koszt własny aparatury projektów badawczych - 

PB Podstawowy p/ProjBad 

      
730-04-2 Koszt własny pozostałych kosztów badań 

statutowych - PB Podstawowy p/ProjBad 

      730-05 Koszt własny badań specjalnych Podstawowy 

       730-05-1 Koszt własny aparatury do badań specjalnych  Podstawowy b/BadSpecjalne 

      
730-05-2 

Koszt własny pozostałych kosztów badań 

specjalnych Podstawowy b/BadSpecjalne 

      730-06 Koszt własny Programów Ministra Podstawowy 

       730-06-1 Koszt własny aparatury z Programów Ministra Podstawowy I/Programy Ministra 

     
730-06-2 

Koszt własny pozostałych kosztów Programów 

Ministra Podstawowy I/Programy Ministra 

     730-07 Koszt własny Stypendiów Ministra Podstawowy 

       730-07-1 Koszt własny aparatury ze Stypendiów Ministra Podstawowy s/StypMin 

      
730-07-2 

Koszt własny pozostałych kosztów Stypendiów 
Ministra Podstawowy s/StypMin 

      
730-08 

Koszt własny działalności upowszechniającej 

naukę Podstawowy 

       
730-08-1 

Koszt własny aparatury z działalności upowsz. 

naukę Podstawowy d/DzialUpowNauk 

       

730-08-2 
Koszt własny pozostałych kosztów działalności 

upowsz. naukę Podstawowy d/DzialUpowNauk 

      
730-09 Koszt własny projektów finans. przez NCBiR ze śr. 

unijnych Podstawowy 

       
730-09-1 

Koszt wł. aparatury projektów finans. przez 
NCBiR  Podstawowy N/projekty NCBiR z UE 

     730-09-2 Koszt wł. projektów finans. przez NCBiR  Podstawowy N/projekty NCBiR z UE 

     730-10 Koszt wł. pozost. proj. finans. ze śr. unijnych Podstawowy 

       
730-10-1 Koszt własny projektów finans. przez inne 

podmioty śr. UE Podstawowy e/ProjUE Konto 

      
730-10-2 Koszt wł. aparatury proj. finans. przez inne 

podmioty sr. UE Podstawowy e/ProjUE Konto 

      730-13 Koszt własny działań restrukturyzacyjnych Podstawowy e/ProjUE Konto 

      740 Przychody działalność gospodarczo wyodrębniona Podstawowy 

       740-01 Przychody ze sprzedaży projekty komercyjne Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki F/ProjKomercyjne Stawki Vat  

   
741 

Koszt własny działalność gospodarczo 

wyodrębniona Podstawowy 

       741-01 Koszt własny sprzedaży projekty komercyjne Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki F/ProjKomercyjne 

    742 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Podstawowy 
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742-01 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki Stawki Vat  

    743 Koszt własny towarów i materiałów Podstawowy 

       743-01 Koszt własny towarów i materiałów Podstawowy OW/Wydziały OJ/Jednostki 

     750 Przychody finansowe Podstawowy 

       750-01 Dodatnie różnice kursowe na dzień bilansowy Podstawowy 

       750-01-01 Dodatnie różnice kursowe – operacyjne Podstawowy 

       750-01-02 Dodatnie różnice kursowe – inwestycyjne Podstawowy 

       750-01-03 Dodatnie różnice kursowe – finansowe Podstawowy 

       750-02 Dodatnie różnice kursowe Podstawowy 

       750-02-01 Dodatnie różnice kursowe – operacyjne Podstawowy 

       750-02-02 Dodatnie różnice kursowe – inwestycyjne Podstawowy 

       750-02-03 Dodatnie różnice kursowe – finansowe Podstawowy 

       750-03 Otrzymane odsetki od środków pieniężnych Podstawowy 

       750-04 Naliczone odsetki od środków pieniężnych Podstawowy 

       750-05 Odsetki od należności Podstawowy 

       750-99 Inne przychody finansowe Podstawowy 

       751 Koszty finansowe Podstawowy 

       751-01 Ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy Podstawowy 

       751-01-01 Ujemne różnice kursowe – operacyjne Podstawowy 

       751-01-02 Ujemne różnice kursowe – inwestycyjne Podstawowy 

       751-01-03 Ujemne różnice kursowe – finansowe Podstawowy 

       751-02 Ujemne różnice kursowe Podstawowy 

       751-02-01 Ujemne różnice kursowe – operacyjne Podstawowy 

       751-02-02 Ujemne różnice kursowe – inwestycyjne Podstawowy 

       751-02-03 Ujemne różnice kursowe – finansowe Podstawowy 

       751-03 Odsetki bankowe Podstawowy 

       751-04 Odsetki naliczone na dzień bilansowy Podstawowy 

       751-05 Odsetki zapłacone od zobowiązań z kontrahentami Podstawowy 

       751-06 Odsetki zapłacone od zobowiązań budżetowych Podstawowy 

       751-07 Odpis aktualizujący wartość odsetek od należności Podstawowy 

       751-99 Inne koszty finansowe Podstawowy 

       760 Pozostałe przychody operacyjne Podstawowy 

       
760-01 Przychody ze sprzedażnie niefinansowych 

aktywów trwałych Podstawowy 

       760-02 Dotacje Podstawowy 

       760-03 Inne przychody operacyjne Podstawowy 

       
760-03-01 

Przychody z tytułu prawa wieczystego 

użytkowania  Podstawowy 
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760-03-02 Przychody z tyt. amortyz.ruchomych śr.trwałych 

otrz.nieodpł. Podstawowy 

       
760-03-03 Przychody z tyt. amortyz.ruchomych śr.trwałych 

sf.z dotacji Podstawowy 

       
760-03-04 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
należności Podstawowy 

       
760-03-05 Rozwiązanie rezerw i odpisanie przedaw. i 

umorzonych zobow. Podstawowy 

       760-03-06 Wyegzekwowane odpisane należności Podstawowy 

       760-03-08 Darowizny Podstawowy 

       760-03-09 Odszkodowania i zwrot kosztów sądowych Podstawowy 

       760-03-10 Kary i grzywny Podstawowy 

       760-03-11 Korekta składek ZUS Podstawowy 

       760-03-12 Nadwyżki inwentaryzacyjne Podstawowy 

       760-03-13 Korekta roczna VAT naliczonego Podstawowy 

       760-03-14 Zaokrąglenia Podstawowy 

       760-03-15 Wynagrodzenie płatnika  Podstawowy 

       760-03-16 Kary – biblioteka Podstawowy 

       760-03-99 Inne przychody Podstawowy 

       761 Pozostałe koszty operacyjne Podstawowy 

       
761-01 Koszty z tytułu likwidacji i sprzedaży 

niefinansowych aktywów Podstawowy 

       
761-01-01 Koszty z tytułu likwidacji niefinansowych 

aktywów trwałych Podstawowy 

       
761-01-02 Koszty z tytułu sprzedaży niefinansowych 

aktywów trwałych Podstawowy 

       
761-02 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

niefinansowych Podstawowy 

       
761-02-01 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

niefinansowych Podstawowy 

       761-03 Inne koszty operacyjne Podstawowy 

       
761-03-01 Amortyzacja środków trwałych i wartości 

niematerialnych i pr Podstawowy 

       
761-03-04 

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość 

należności Podstawowy 

       
761-03-05 Odpisanie należności przedawnionych, 

umorzonych i nieściąg. Podstawowy 

       761-03-06 Należności spisane na podstawie postanowienia Podstawowy 

       761-03-07 Koszty postępowania sądowego, komorniczego Podstawowy 

       761-03-08 Darowizny Podstawowy 
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761-03-09 Odszkodowania Podstawowy 

       761-03-10 Kary i grzywny Podstawowy 

       761-03-11 Korekta składek ZUS Podstawowy 

       761-03-12 Niezawinione niedobory i szkody Podstawowy 

       761-03-13 Korekta roczna VAT naliczonego Podstawowy 

       761-03-14 Zaokrąglenia Podstawowy 

       761-03-99 Inne koszty Podstawowy 

       770 Zyski nadzwyczajne Podstawowy 

       770-01 Odszkodowania z tytułu strat losowych Podstawowy 

        

770-02 
Odszkodowania z tytułu kradzieży przewyższającej 

wartość Podstawowy 

       771 Straty nadzwyczajne Podstawowy 

       771-01 Straty losowe Podstawowy 

       771-02 Kradzieże Podstawowy 

       771-03 Falsyfikaty Podstawowy 

       790 Obroty wewnętrzne Podstawowy 

       790-01 Usługi inwestycyjne Podstawowy 

       790-02 Usługi domów mieszkalnych Podstawowy 

       790-03 Usługi krytej pływalni Podstawowy 

       790-05 Usługi CSiR Podstawowy 

       790-06 Usługi HN Podstawowy 

       790-08 Inne usługi dla DS-ów Podstawowy 

       790-10 Skrypty Podstawowy 

       790-11 Usługi poligraficzne Podstawowy 

       790-20 Usługi transportowe Podstawowy 

       790-30 Usługi brygady remontowej Podstawowy 

       790-61 Usługi zarządu szkoły - narzuty DS-ów Podstawowy 

       791 Koszty obrotów wewnętrznych Podstawowy 

       791-01 Koszt własny usług inwestycyjnych Podstawowy 

       791-02 Koszt własny usług domów mieszkalnych Podstawowy 

       791-03 Koszt własny usług krytej pływalni Podstawowy 

       791-05 Koszt własny usług CSiR Podstawowy 

       791-06 Koszt własny usług HN Podstawowy 

       791-08 Koszt własny innych usług dla DS-ów Podstawowy 

       791-10 Koszt własny skryptów Podstawowy 

       791-11 Koszt własny usług poligraficznych Podstawowy 

       791-20 Koszt własny usług transportowych Podstawowy 
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791-30 Koszt własny usług brygady remontowej Podstawowy 

       
791-61 

Koszt własny usług zarządu szkoły - narzuty DS-
ów Podstawowy 

       KAPITAŁY WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK FINANS. 

801 Fundusz Podstawowy Podstawowy 

       801-01 Stan Funduszu na 1 stycznia Podstawowy 

       801-02 Zmiany w ciągu roku - Fundusz Podstawowy Podstawowy 

       801-02-1 Umorzenie, amortyzacja Podstawowy 

       
801-02-2 

Otrzymane dotacje na Fundusz Podstawowy z 

MNiSW Podstawowy 

       801-02-3 Przecena składników majątku trwałego Podstawowy 

       801-02-4 Zmiana Funduszu z tytułu wyniku finansowego Podstawowy 

       801-02-6 Dotacje inwestycyjne z innych jednostek Podstawowy 

       801-02-7 Inne zwiększenia Podstawowy 

       801-99 Rozliczenie roku Podstawowy 

       810 Fundusz Rozwoju Uczelni Podstawowy 

       810-01 Stan Funduszu na 1 stycznia Podstawowy 

       810-02 Zmiany w ciągu roku - Fundusz Rozwoju Podstawowy 

       810-02-1 Zmiana Funduszu z tytułu wyniku finansowego Podstawowy 

       810-99 Rozliczenie roku Podstawowy 

       811 Własny fundusz stypendialny Podstawowy 

       820 Korekta WF lat ubiegłych Podstawowy 

       825 Rozliczenie wyniku finansowego Podstawowy 

       841 Rezerwy Podstawowy 

       841-01 Rezerwy - działalność eksploatacyjna Podstawowy 

       841-02 Rezerwy - pomoc materialna studentów Podstawowy 

       845 Przychody przyszłych okresów Podstawowy 

       845-00 Przychody przyszłych okresów Podstawowy 

       845-00-11 Dotacje MNiSW Podstawowy 

       845-00-12 Dotacje celowe MNiSW i inne Podstawowy 

       845-00-13 Przychody krajowych projektów edukacyjnych Podstawowy PK/ProjektyKrajowe 

     845-00-14 Przychody projektów edukacyjnych UE Podstawowy e/ProjUE Konto 

      
845-00-15 

Dotacja projakościowa na zwieksz. styp. 

doktoranckich Podstawowy 

       
845-00-16 

Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań 
projakościowych Podstawowy 

       845-00-17 Dotacja MNiSW - osoby niepełnosprawne Podstawowy 

       845-00-18 Dotacja MNiSW -FPMS Podstawowy 

       845-01 Przychody działalności dydaktycznej Podstawowy 
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845-01-00 Prawo wieczystego użytkowania gruntu Podstawowy 

       845-01-01 Urząd Miasta Krakowa (śr. trwały ul. Jęczmienna)  Podstawowy 

       845-01-02 Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego (dźwig) Podstawowy 

       845-01-03 Dotacje AGH (RTG) Podstawowy 

       845-01-04 Dotacje Ochrony Środowiska Podstawowy 

       845-01-05 Dotacja PFRON (komputery) Podstawowy 

       
845-01-06 

Dotacja Krakowski Zespół Biblioteczny (sieć 
komputerowa) Podstawowy 

       845-01-07 Dotacja aparatura BW, BS z KBN Podstawowy 

       845-01-08 Dotacja Konzeptiton - Ostoja (drukarka) Podstawowy 

       845-01-09 Dotacja inwestycyjna KBN - zakup śr. trwałych Podstawowy 

       
845-01-10 

Dotacja Centrum Astronomiczne (zestaw 

wideokonferencyjny) Podstawowy 

       845-01-11 Dotacja Urząd Skarbowy (drukarki fiskalne) Podstawowy 

       845-01-12 Dotacje UMCS Lublin Podstawowy 

       
845-01-13 

Dotacja Kancelaria Sejmu dla WN (maszyna 

drukarska) Podstawowy 

       845-01-14 Dotacja MPiPS (komputer) Podstawowy 

       
845-01-15 

Dotacja Texas Instrument - Holandia (zestaw 

edukacyjny) Podstawowy 

       
845-01-16 

Dotacja Apogee Instruments Inc - USA (system 

obrazowania)  Podstawowy 

       
845-01-17 

Dotacja UE - rozbudowa budynku UP 

Podchorążych Podstawowy 

       
845-01-18 Dotacja UE - nowoczesny system do obsługi 

procesu dydaktyczn Podstawowy 

       
845-01-19 

Dotacja UE-przebud.modern.rem.auli Ingardena 

wyk.sieci LAN Podstawowy 

       
845-01-20 

Dotacje UE-środki trwałe w budowie do rozlicz.z 
OT Podstawowy 

       
845-01-21 

Dotacja inwestycyjna Centrum konfer.-dydak. 

ul.Jęczmienna Podstawowy 

       
845-01-22 

Dotacja na zakup działek przy ul. 

Warmijskiej/Chmiela Podstawowy 

       
845-01-23 

Dotacja Rozb. bud. dydakt. przy ul. 
Ingardena/Oleandry/1305 Podstawowy 

       845-01-24 Dotacja-nieruchomość gruntowa MNiSW Podstawowy 

       845-01-25 Dotacja na modernizację fortu Skotniki  Podstawowy 

       
845-01-38 Dotacja UE - Design,kultura,nowe media-

odnawianie dawnej szk Podstawowy 

       845-01-82 Dotacja Konsulat Niemiecki  (kopiarka)  Podstawowy 

       845-02 Przychody działalności badawczej Podstawowy 

       845-02-01 Przychody BSM  Podstawowy 
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845-02-02 Przychody BW Podstawowy 

       845-02-03 Przychody BS Podstawowy 

       845-02-04 Przychody projektów badawczych Podstawowy p/ProjBad 

      845-02-05 Przychody badań specjalnych Podstawowy b/BadSpecjalne 

      845-02-06 Przychody programów ministra Podstawowy I/Programy Ministra 

     845-02-07 Stypendia naukowe Podstawowy s/StypMin 

      845-02-08 Działalność upowszechniająca naukę Podstawowy d/DzialUpowNauk 

      
845-02-09 

Projekty finansowane przez NCBiR z udziałem 

środków UE Podstawowy N/projekty NCBiR z UE 

     
845-02-10 

Projekty finans. przez inne podmioty z udziałem 

środków UE Podstawowy e/ProjUE Konto 

      845-02-13 Przychody - działania restrukturyzacyjne Podstawowy BR/ProjRestrukturyzacyjne 

     845-04 Przychody z tytułu niedoborów i szkód Podstawowy 

       845-04-03 Przychody z tytułu niedoborów i szkód Podstawowy 

       845-05 Przychody na konferencje i wydawnictwa Podstawowy z/Zadania 

      845-06 Inne przychody Podstawowy 

       845-06-01 Zaliczki na usługi Podstawowy 

       
845-06-01-01 

Umowa przedwstępna - sprzedaż mieszkania 

ul.Bronowicka Podstawowy 

       
845-06-01-02 

Zbycie udziałów we współwłasności lokalu - W. 

Mitiuszew Podstawowy 

       845-06-01-27 Zaliczki dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Podstawowy 

       845-06-01-36 Zaliczki dla Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Podstawowy 

       845-06-02 Przychody z tytułu umów Podstawowy 

       845-06-02-01 Kary umowne Podstawowy 

       845-06-03 Przychody na działalność studencką Podstawowy 

       845-06-04 Przychody na remonty Podstawowy 

       845-06-04-01 Remont budynku Miechowity 17 Podstawowy 

       
845-06-04-02 

Dotacja na remont i odtworzenie dachu fortu 
Skotniki  Podstawowy 

       845-06-05 Przychody z tytułu projektów komercyjnych Podstawowy Stawki Vat  

      850 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podstawowy 

       850-00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podstawowy 

       850-00-1 Stan Funduszu na 1 stycznia Podstawowy 

       850-00-2 Zwiększenia ZFŚS Podstawowy 

       850-00-2-1 Odpisy od wynagrodzeń Podstawowy 

       850-00-2-2 Odpłatności pracowników za świadczenia Podstawowy 

       
850-00-2-2-01 

Dopłata pracowników do wczasów 

organizowanych Podstawowy 

       850-00-2-2-03 Dopłata pracowników do kolonii i obozów Podstawowy 
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850-00-2-2-04 Dopłata pracowników do turystyki Podstawowy 

       850-00-2-2-05 Dopłata pracowników do działalności kulturalnej Podstawowy 

       850-00-2-2-06 Dopłata pracowników do imprez Podstawowy 

       850-00-2-3 Odsetki od pożyczek mieszkaniowych Podstawowy 

       850-00-2-4 Odsetki od lokat bankowych Podstawowy 

       850-00-2-5 Darowizny osób fizycznych i prawnych Podstawowy 

       850-00-2-6 Zwrot niewykorzystanych środków Podstawowy 

       850-00-2-7 Inne zwiększenia Funduszu Podstawowy 

       850-00-3 Zmniejszenia ZFŚS Podstawowy 

       850-00-3-0 Umorzenie pożyczek mieszkaniowych Podstawowy 

       850-00-3-1 Wczasy organizowane Podstawowy 

       850-00-3-2 Wczasy indywidualne Podstawowy 

       850-00-3-3 Kolonie i obozy Podstawowy 

       850-00-3-4 Turystyka i sport Podstawowy 

       850-00-3-5 Działalność kulturalna Podstawowy 

       850-00-3-6 Imprezy Podstawowy 

       850-00-3-7 Zapomogi dla pracowników Podstawowy 

       850-00-3-8 Pomoc emerytom i rencistom Podstawowy 

       850-00-3-9 Inne zmniejszenia ZFŚS Podstawowy 

       850-00-9 Rozliczenie roku Podstawowy 

       853 Fundusz Pomocy Materialnej Studentów Podstawowy 

       853-01 Stan Funduszu na 1 stycznia Podstawowy 

       853-02 Przychody Funduszu Podstawowy 

       853-02-0 Dotacje Ministerstwa na stypendia Podstawowy 

       853-02-1 Dotacje budżetowe Podstawowy 

       853-02-2 Odsetki od lokaty na rachunku bankowym Podstawowy 

       853-02-3 Opłaty studentów za DS. Podstawowy 

       853-02-3-11 Opłaty studentów za DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-3-11 Opłaty studentów za DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-3-21 Opłaty studentów za DS-2  Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-3-31 Opłaty studentów za DS-AGH Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-3-41 Opłaty studentów za DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-3-51 Opłaty studentów za DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4 Czynsze i wynajem w DS. Podstawowy 

       853-02-4-11 Czynsze mieszkaniowe w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-12 Wynajem w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-13 Kwaterowanie doraźne w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  
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853-02-4-14 Pozostałe przychody z refaktur w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-21 Czynsze mieszkaniowe w DS-2 Atol  Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-22 Wynajem w DS-2 Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-23 Kwaterowanie doraźne w DS-2 Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-24 Pozostałe przychody z refaktur w DS-2 Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-41 Czynsze mieszkaniowe w DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-42 Wynajem w DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-43 Kwaterowanie doraźne w DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      
853-02-4-44 

Pozostałe przychody z refaktur w DS-3 Za 
Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-51 Czynsze mieszkaniowe w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-52 Wynajem w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-53 Kwaterowanie doraźne w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-4-54 Pozostałe przychody z refaktur w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-5 Pozostałe przychody w DS. Podstawowy 

       853-02-5-11 Pozostałe przychody w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-5-21 Pozostałe przychody w DS-2 Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-5-41 Pozostałe przychody w DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-5-51 Pozostałe przychody w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-6 Odpis na Fundusz Kulturalny Studentów Podstawowy 

       
853-02-6-11 

Odpis na Fundusz Kulturalny Studentów w DS-1 

Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      
853-02-6-21 

Odpis na Fundusz Kulturalny Studentów w DS-2 

Atol Podstawowy Stawki Vat  

      
853-02-6-41 Odpis na Fundusz Kulturalny Studentów w DS-3 

Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      
853-02-6-51 

Odpis na Fundusz Kulturalny Studentów w DS-4 

Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-7 Inne przychody Funduszu Podstawowy 

       853-02-7-00 Inne przychody Funduszu Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8 Przychody przyszłych okresów Funduszu Podstawowy 

       853-02-8-11 Opłaty studentów za DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-13 Kwaterowanie doraźne w DS-1 Zaułek Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-21 Opłaty studentów za DS-2  Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-23 Kwaterowanie doraźne w DS-2 Atol Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-41 Opłaty studentów za DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-43 Kwaterowanie doraźne w DS-3 Za Kolumnami Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-51 Opłaty studentów za DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  

      853-02-8-53 Kwaterowanie doraźne w DS-4 Krakowiak Podstawowy Stawki Vat  
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853-03 Koszty stypendiów studenckich Podstawowy 

       853-03-1 Stypendia socjalne Podstawowy 

       853-03-1-00 Stypendia socjalne doktorantów Podstawowy 

       853-03-1-01 Stypendia socjalne studentów Podstawowy 

       853-03-2 Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Podstawowy 

       
853-03-2-00 

Stypendia specjalne doktorantów 
niepełnosprawnych Podstawowy 

       853-03-2-01 Stypendia specjalne studentów niepełnosprawnych Podstawowy 

       853-03-3 Zapomogi Podstawowy 

       853-03-3-00 Zapomogi losowe doktorantów Podstawowy 

       853-03-3-01 Zapomogi losowe studentów Podstawowy 

       853-03-4 Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce Podstawowy 

       
853-03-4-00 

Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce - 

doktoranci Podstawowy 

       
853-03-4-01 

Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce - 

studenci Podstawowy 

       853-03-5 Stypendia sportowe Ministra Podstawowy 

       853-03-5-00 Stypendia sportowe Ministra - doktoranci Podstawowy 

       853-03-5-01 Stypendia sportowe Ministra - studenci Podstawowy 

       853-03-6 Stypendia rektora Podstawowy 

       853-03-6-00 Stypendia dla najlepszych doktorantów Podstawowy 

       853-03-6-01 Stypendia rektora dla najlepszych studentów Podstawowy 

       
853-03-7 

Stypendia socjalne-zwiększenie z 
tyt.zakwaterowania Podstawowy 

       853-03-7-00 Styp.socjalne-zwiększ.z tyt.zakwat.- doktoranci Podstawowy 

       853-03-7-01 Styp.socjalne-zwiększ.z tyt.zakwat.- studenci Podstawowy 

       853-04 Koszty DS-1 "Zaułek" ul. Piekarska 5/7 Podstawowy OR/KosztRodz P/przeznaczenie 

     853-05 Pozostałe koszty Funduszu Pomocy Materialnej Podstawowy OR/KosztRodz P/przeznaczenie 

     853-06 Koszty DS-2 "Atol" ul. Grochowa Podstawowy OR/KosztRodz P/przeznaczenie 

     853-07 Koszty DS-4 "Krakowiak" ul. Armii Krajowej 9 Podstawowy OR/KosztRodz P/przeznaczenie 

     
853-08 

Koszty DS-3 "Za kolumnami" ul. Armii Krajowej 

9A Podstawowy OR/KosztRodz P/przeznaczenie 

     853-09 Remonty Domów Studenckich Podstawowy 

       853-10 Modernizacja Domów Studenckich Podstawowy 

       853-99 Rozliczenie roku Podstawowy 

       861 Wynik finansowy Podstawowy 

       
871 

Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku 

finansowego Podstawowy 

       890 Krakowski Zespół Biblioteczy Podstawowy 

       890-01 Stan Funduszu na 1 styczeń Podstawowy 
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890-02 Przychody Funduszu Podstawowy Odbiorca 

      890-03 Koszty Funduszu Podstawowy OR/KosztRodz 

      890-99 Rozliczenie roku Podstawowy 

       
 

         KONTA POZABILANSOWE 

900 Limity wynagrodzeń oraz środki uzupełniające Pozabilansowy 

       900-00 Rektor Pozabilansowy 

       900-00-01 Fundusz Stabilizacyjny Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-00-02 Fundusz Rezerwowy Rektora Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-01 Wydział Humanistyczny Pozabilansowy 

       900-01-00 Dziekan Wydziału Humanistycznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-01-01 Instytut Historii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-01-02 Instytut Politologii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-01-03 Instytut Filozofii i Socjologii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-01-04 Dziekanat Wydziału Humanistycznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02 Wydział Pedagogiczny Pozabilansowy 

       900-02-00 Dziekan Wydziału Pedagogicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-01 Instytut Nauk o Wychowaniu Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-02 Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-03 Instytut Pedagogiki Specjalnej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     
900-02-04 

Katedra Badań i Studiów nad Dzieckiem i 
Dzieciństwem Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-06 Katedra Psychologii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-08 Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-09 Dziekanat Wydziału Pedagogicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-10 Biblioteka Wydziału Pedagogicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-11 Studium Kształcenia Nauczycieli Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-02-12 Instytut Pracy Socjalnej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-03 Wydział Geograficzno-Biologiczny Pozabilansowy 

       900-03-00 Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-03-01 Instytut Geografii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-03-02 Instytut Biologii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-03-03 Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-04 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Pozabilansowy 

       
900-04-00 

Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-

Technicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-04-01 Instytut Matematyki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-04-02 Instytut Fizyki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 
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900-04-03 Instytut Techniki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-04-04 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     
900-04-05 

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Fizyczno-
Technicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     
900-04-06 

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-

Technicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05 Wydział Sztuki Pozabilansowy 

       900-05-00 Dziekan Wydziału Sztuki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-01 Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-02 Instytut Grafiki i Wzornictwa Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-03 Katedra Multimediów Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-04 Dziekanat Wydziału Sztuki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-05 Biblioteka Wydziału Sztuki Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-05-06 Katedra Intermediów Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-06 Wydział Filologiczny Pozabilansowy 

       900-06-00 Dziekan Wydziału Filologicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-06-01 Instytu Filologii Polskiej Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-06-02 Instytut Neofilologii Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     
900-06-03 

Instytut Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-06-04 Dziekanat Wydziału Filologicznego Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-07 Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane Pozabilansowy 

       
900-07-01 Centrum Języków Obcych Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-07-02 Centrum Sportu i Rekreacji Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-08 Pozostałe jednostki organizacyjne Pozabilansowy 

       900-08-01 Biblioteka Główna Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-08-02 Pion Administracyjny Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-09 Jednostki wspomagające kształcenie Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-09-01 Wydawnictwo Naukowe Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     900-09-02 Zespół Poligraficzny Pozabilansowy l/RodzLim L/ŹrZwiękLim 

     
901 

Pozabilansowe dla projektów UE - działalność 

badawcza Pozabilansowy OW/Wydziały OJ/Jednostki S/SkłWynagr k/KwalifikWyd e/ProjUE Konto U/ZadaniaUE OŚ/ŚrodkiFinasowania 

902 
Pozabilansowe dla projektów UE - dekrety 
płacowe Pozabilansowy OW/Wydziały OJ/Jednostki S/SkłWynagr k/KwalifikWyd e/ProjUE Konto U/ZadaniaUE OŚ/ŚrodkiFinasowania 

906 Umorzone roszczenia Pozabilansowy 

       906-16 Umorzone roszczenia 2016 Pozabilansowy Odbiorca 

      906-17 Umorzone roszczenia 2017 Pozabilansowy Odbiorca 

      906-18 Umorzone roszczenia 2018 Pozabilansowy Odbiorca 

      907 Wydatki NKUP - podatek dochodowy od osób Pozabilansowy 
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prawnych 

907-01 NKUP – amortyzacja Pozabilansowy 

       907-02 NKUP – reprezentacja Pozabilansowy 

       907-03 NKUP - odsetki budżetowe Pozabilansowy 

       907-04 NKUP - NZSZ Solidarność Pozabilansowy 

       907-05 NKUP – VAT Pozabilansowy 

       907-06 NKUP - podatek u źródła Pozabilansowy 

       907-07 NKUP - Kary, odszkodowania Pozabilansowy 

       910 Fundusze celowe jednostek wydzielonych Pozabilansowy 

       910-06 Fundusze Celowe - Hotel Nauczycielski Pozabilansowy 

       910-06-1 Fundusz Remontowy Hotelu Nauczycielskiego Pozabilansowy 

       910-07 Fundusze Celowe - Kryta Pływalnia Pozabilansowy 

       910-07-1 Fundusz Remontowy Krytej Pływalni Pozabilansowy 

       910-08 Fundusze Celowe - Wydawnictwo Naukowe Pozabilansowy 

       910-08-1 Fundusz Remontowy Wydawnictwa Naukowego Pozabilansowy 

       998 Konta pomocnicze do rozliczenia kosztów Pozabilansowy 

       998-1 Ilość studentów Pozabilansowy 

       998-1-1 Stacjonarne Pozabilansowy 

       998-1-2 Niestacjonarne Pozabilansowy 

       998-1-3 Podyplomowe Pozabilansowy 

       999 Sumy Kontrolne Pozabilansowy 

       999-1 Sumy kontrolne Limitów Pozabilansowy 

       999-2 Sumy kontrolne Funduszy Celowych Pozabilansowy 

       999-3 Sumy Kontrolne WN - wydawnictwa obce Pozabilansowy 

       999-4 Sumy kontrolne - WN magazyn książek Pozabilansowy 

       
999-7 

Sumy kontrolne - wynagrodzenia UE działalność 
badawcza Pozabilansowy 

       999-8 Sumy kontrolne - wynagrodzenie UE Pozabilansowy 

       999-9 Inne sumy kontrolne Pozabilansowy 
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Załącznik nr 2 Wykaz atrybutów konta 

Identyfikator Opis 

b/BadSpecjalne Badania specjalne 

BDZ/DUNZadania Zadania w ramach umów DUN 

BR/ProjRestrukturyzacyjne Projekty Restrukturyzacyjne 

BZI/ZadProgMinistra Zadania Programy Ministra 

C/rodz.wydatk.inwest Rodzaj wydatków inwestycyjnych 

d/DzialUpowNauk Projekty z DUN 

Dostawca Dostawca 

e/ProjUE Projekty unijne 

F/ProjKomercyjne Projekty komercyjne 

I/Programy Ministra Programy Ministra 

k/KwalifikWyd Kwalifikowalność wydatków 

l/RodzLim Rodzaj limitu 

L/ŹrZwiękLim Źródła zwiększeń limitu 

Magazyn Magazyn 

Magazyn druków Magazyn druków 

Magazyn obcy Magazyn obcy 

N/projekty NCBiR z UE Projekty NCBiR z UE 

Odbiorca Odbiorca 

OJ/Jednostki Jednostka 

OR/KosztRodz Koszty rodzajowe  

OŚ/ŚrodkiFinasowania Środki Finasowania 

OW/Wydziały Wydziały 

OZ/ŹródłaFinansowania Źródła Finansowania 

p/ProjBad Projekty badawcze 

P/przeznaczenie Przeznaczenie 

PK/ProjektyKrajowe Projekty Krajowe 

Pracownik Pracownik 

PS/RodzajStudiów Rodzaj Studiów 

PSt/Stypendia Stypendia 

PZ/ProjektyZagraniczne Projekty Zagraniczne 

S/SkłWynagr Składowe wynagrodzeń 

s/StypMin Stypendia Ministra 

Stawki Vat Stawki Vat 

T/RuchyST Ruchy środków trwałych 

U/ZadaniaUE Zadania w projektach UE 

z/Zadania Zadania-konferencje, kursy, szkolenia 

 


