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  Zarządzenie Nr 156/2017 

                                    Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 29 grudnia 2017 roku 

zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie                                                

z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie „Zasad (polityki) rachunkowości i uczelnianego planu kont 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości                                     

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz § 51 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 24 czerwca 2015 roku zarządza się co następuje : 

      

      § 1 

W załączniku do Zarządzenia Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Zasady 

(polityka) rachunkowości i uczelniany plan kont Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” zmienionego 

Zarządzeniem Nr 142/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,  Zarządzeniem Nr 133/2012 z dnia 31 grudnia 

2012 r., Zarządzeniem Nr 127/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 160/2014 z dnia 31 

grudnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 156/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, oraz Zarządzeniem  

Nr 139/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany : 

 

 

1.2 Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 

otrzymuje brzmienie : 

 

Rokiem obrachunkowym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest rok kalendarzowy, trwający 

dwanaście kolejnych  miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 

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

Ustala się następujące okresy sprawozdawcze: 

 1. Miesięczne – polegające na : 

   a)  zestawieniu obrotów i sald na kontach księgi głównej, zawierającym salda kont na dzień otwarcia 

ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz 

salda na koniec okresu sprawozdawczego; 

   b)  zestawieniu transakcji nierozliczonych dla kont rozrachunkowych, 

   c)  ustaleniu wyniku finansowego, 

   d)  sporządzaniu na podstawie danych z ksiąg rachunkowych : deklaracji podatkowych, sprawozdań 

GUS i innych wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Kwartalne – dotyczące długu publicznego, poręczeń oraz gwarancji, należności, wybranych 

aktywów finansowych oraz danych uzupełniających w zakresie niektórych tytułów dłużnych oraz 

transakcji handlowych z nierezydentami:  

a) Rb-N  

b) Rb-Z  

c) sprawozdania do NBP w zakresie przekazania danych niezbędnych do sporządzania bilansu 

płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. 
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3. Roczne – polegające na: 

a)  zestawieniu obrotów i sald i zamknięciu ksiąg danego roku obrotowego, 

b) sporządzeniu sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania                        

z przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym) wraz z informacją 

dodatkową, 

c)  sporządzeniu rocznych deklaracji podatkowych, 

d) sporządzeniu sprawozdań GUS (F-01/S – Sprawozdanie o przychodach, kosztach, wyniku 

finansowym szkół wyższych; F-03 – Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych i innych),  

e) sporządzeniu sprawozdań  z działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych, 

f) sporządzaniu sprawozdania :  

- Rb-UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg  tytułów  dłużnych uczelni 

publicznej, 

 

2.1.4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów w PLN otrzymuje brzmienie : 

    

1) Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych w okresie ich budowy, montażu, 

przystosowania lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; wycenia się je w wysokości ogółu 

kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych     

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne 

różnice kursowe oraz odsetki od kredytów powstałe w okresie budowy środków trwałych.  

2) Udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. Podstawą do określenia odpisu są informacje uzyskane ze sprawozdania 

finansowego jednostek.  

3) Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według ceny zakupu 

łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT, a w przypadku importu, powiększone                       

o obciążenia o charakterze publicznoprawnym (np. cło).  

W odniesieniu do zapasów materiałów Uczelnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. 

Ewidencja jest prowadzona dwuszczeblowo, tj. w Module Magazynowym (ewidencja ilościowo 

wartościowa) i w Module Finansowo-Księgowym (ewidencja wartościowa) w sposób umożliwiający 

ustalenie w poszczególnych magazynach:  

a) obrotów materiałowych;  

b) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca.  

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg metody FIFO.  

Zakupy materiałów bezpośrednio przekazywane do jednostek organizacyjnych (do zużycia) są 

odnoszone w koszty w momencie zakupu wg ceny netto powiększonej o podatek VAT niepodlegający 

odliczeniu.  

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników rzeczowych aktywów obrotowych zaliczane są do 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

4) Inwestycje długoterminowe tj. aktywa trwałe posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści 

ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości /udziały, akcje, inwestycje w nieruchomości, 

wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę do realizacji zadań 

statutowych/ wycenia się wg cen nabycia lub ich wartości rynkowej. Dokonuje się odpisów 

aktualizujących z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

5) Należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty /kwota 

główna łącznie z odsetkami/, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów 

aktualizujących ich wartość (art. 46 ust. 2 pkt 3 cyt. Ustawy o rachunkowości).  
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Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do : 

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do 

których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie 

układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub 

innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi                             

w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym;  

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 

dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego 

– w pełnej wysokości należności;  

c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna 

– do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;  

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których 

uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub 

odpisania;  

e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 

nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą 

odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na 

nieściągalne należności. 

- nieuregulowanych w całości lub w części przez okres dłuższy niż rok. 

 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 

lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Z ustawy o rachunkowości nie wynika bezwzględny obowiązek naliczania odsetek. Ze względu na 

koszty usług pocztowych związanych z korespondencją dotyczącą nieterminowego regulowania 

należności, Uczelnia będzie odstępowała od naliczania i egzekwowania odsetek za zwłokę w zapłacie 

należności, jeżeli wysokość odsetek należnych od kontrahenta w skali roku:  

- nie przekracza 10 zł,  

- nie przekracza 4 EUR i 5 USD – w przypadku należności wyrażonych w walutach obcych.  

 

Odsetki za nieterminowo regulowane należności co do zasady naliczane są:  

- w przypadku studentów nie rzadziej niż na dzień 30 czerwca i 31 grudnia od uregulowanych 

należności,   

- w przypadku kontrahentów nie będących studentami na koniec roku obrotowego od należności 

uregulowanych i nieuregulowanych. 

W w/w przypadkach istnieje możliwość wygenerowania noty odsetkowej w innym terminie. Decyzję     

o umorzeniu bądź rozłożeniu płatności na raty każdorazowo podejmuje Rektor Uczelni chyba,                   

że przepisy wewnętrzne stanowią inaczej.  

6) Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty 

stanowiącej kwotę główną zobowiązania wraz z odsetkami od nieterminowych płatności naliczonymi 

przez kontrahentów.  

6a) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – wykazuje się w wartości nominalnej nie wypłacone              

na dzień bilansowy wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

7) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  
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Nienotyfikowane odsetki od lokat bankowych naliczone na dzień bilansowy, zwiększają przychody 

finansowe Uczelni. 

W bilansie odsetki te prezentowane są w aktywach obrotowych, łącznie z lokatami, jako 

„krótkoterminowe aktywa finansowe – inne środki pieniężne”.  

8) Rezerwy na zobowiązania - Uczelnia tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu nagród 

jubileuszowych i odpraw emerytalnych z podziałem na długo- i krótkoterminowe. Rezerwy naliczane 

są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich wielkość odpowiada wiarygodnie określonej 

wartości przyszłych wypłat na podstawie wyliczeń dokonywanych na dzień bilansowy. Dopuszcza się 

możliwość tworzenia innych rezerw, na pewne i prawdopodobne zobowiązania, które mogą wystąpić   

w przyszłości.  

Pozostałe aktywa i pasywa wyrażone w PLN wycenia się według wartości nominalnej. 

Uczelnia nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych. 

9) Fundusze - tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określają art.101÷104 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn. zm.) 

zwaną dalej Ustawą oraz § 10÷13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku                

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r.,                       

poz. 1533), zwanego dalej Rozporządzeniem. Podstawowe fundusze tworzone zgodnie z Ustawą Prawo 

o szkolnictwie wyższym to: Fundusz zasadniczy, Fundusz pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Własny fundusz stypendialny, Fundusz 

rozwoju uczelni.  

 

Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość majątku Uczeni. Zwiększany jest w szczególności o:  

 

 odpisy z zysku netto,  

 równowartość sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz środków z innych źródeł, 

zakończonych i oddanych  do użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie budynków             

i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

 równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek budynków     

i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów, 

 równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i lokalach oraz obiektach 

inżynierii lądowej i wodnej, zrealizowanych w ramach inwestycji wspólnych, 

 oraz kwotę zwiększenia wartości majątku uczelni, wynikającą z aktualizacji wyceny środków 

trwałych, przeprowadzonej godnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy   

z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Fundusz zasadniczy zmniejsza się w szczególności o : 

 pokrycie straty netto, 

 umorzenia: budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej              

i wodnej oraz gruntów,  

 wartość likwidowanych budynków, pomniejszoną o odpisy umorzeniowe, 

 kwotę zmniejszenia wartości majątku Uczelni wynikającą z aktualizacji wyceny środków 

trwałych, przeprowadzonej godnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy    

z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.  (§ 10 cyt. Rozporządzenia).  

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów tworzy się z dotacji z budżetu państwa 

na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, opłat                             
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za korzystanie z domów studenckich i innych przychodów (w tym: z opłat za wynajem pomieszczeń    

w domach studenckich). Przeznacza się go na: wypłaty stypendiów i zapomóg, na remonty                              

i modernizację domów studenckich, na koszty wynagrodzeń pracowników Uczelni zatrudnionych            

w domach studenckich. Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu prowadzenia domów studenckich, 

których koszty utrzymania są finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów  i 

Doktorantów, podlega finansowaniu  z przyszłych opłat i przychodów z tego tytułu     

 ( § 12 cyt. Rozporządzenia). 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest zgodnie z art. 157 ustawy Prawo                       

o szkolnictwie wyższym. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się Regulamin Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie Rektora Nr 89 z 18 maja 2010 r. z późn. zm.) tworzony 

w oparciu o ustawę o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800,       

z późn. zm.). Do obsługi finansowej Funduszu prowadzone są odrębne rachunki bankowe.  

Odsetki bankowe od środków pieniężnych funduszu zwiększają stan tego Funduszu.  

 

Własny Fundusz Stypendialny tworzony jest w formie odpisu w ciężar kosztów działalności 

dydaktycznej  do wysokości nieprzekraczającej 20% planowanego zysku netto na dany rok , może być 

także zwiększany z wpłat przeznaczonych na ten fundusz od osób fizycznych i prawnych (art. 104 ust.1 

ustawy i § 13 Rozporządzenia). Fundusz zmniejsza się o wartość wypłaconych stypendiów  dla 

studentów, doktorantów, młodych naukowców. Wysokość środków do zadysponowania  z Własnego 

Funduszu Stypendialnego UM w Lublinie w roku akademickim określa każdorazowo Rektor w formie 

zarządzenia. 

 

Fundusz Rozwoju Uczelni może być tworzony, jeżeli Uczelnia osiągnęła w poprzednim roku zysk 

netto. Zwiększany jest o odpis z zysku netto w wysokości nieprzekraczającej 20% osiągniętego zysku 

netto. Zmniejszany jest o równowartość sfinansowanych wydatków majątkowych, związanych                   

z wdrażaniem strategii rozwoju Uczelni w części dotyczącej rozwoju infrastruktury dydaktyczno-

naukowej, określonych w Uchwale Senatu (art. 101 ust 2 Ustawy i § 11 Rozporządzenia).  

 

Poza funduszami wymienionymi powyżej w Uczelni utworzono na podstawie wewnętrznych 

uregulowań, następujące fundusze:  

Fundusz Rozwoju Programu tworzony jest poprzez dokonanie  10 % odpisu od wpłat z tytułu 

czesnego uzyskiwanych od studentów anglojęzycznych,  z darowizn i zapisów oraz innych źródeł. 

Środki Funduszu przeznacza się m. in. na:  

 

a) współfinansowanie rozwoju infrastruktury, bazy dydaktycznej i zaplecza socjalnego,                       

z których korzystają studenci programów anglojęzycznych poprzez finansowanie: 

- zakupu wyposażenia sal dydaktycznych oraz pracowni klinicznych, 

- inwestycji, 

- zakupu licencji i usług informatycznych,  

- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych dla studentów. 

b) wynagradzanie osób zaangażowanych w rozwój programów anglojęzycznych: 

- nagrody dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, 

            - wynagrodzenie za pracę w Komisji ds. Funduszu Rozwoju Programu, 

            - wynagrodzenia realizatorów zleconych zadań, np.: prowadzenie fakultatywnych  zajęć                  

z wychowania fizycznego, konsultacje w zakresie doskonalenia języka angielskiego, pomoc 

psychologiczna, 

c) podróże służbowe związane z organizacją kształcenia w ramach programów anglojęzycznych, 
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d) imprezy o charakterze kulturalnym, naukowym lub sportowym oraz sympozja, konferencje           

i inne uroczystości, 

e) wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w postaci: folderów,  informatorów, 

albumów i filmów oraz inne formy promocji, 

f) czasowe zadysponowanie przez UM środków finansowych FRP w celu wypłaty studentom 

wnioskowanych kwot pożyczek z Departamentu Edukacji w części dotyczącej kosztów 

utrzymania. 

 

Fundusz Promocji tworzony jest poprzez dokonanie 10% odpisu z opłat rekrutacyjnych wnoszonych 

na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 

Środki Funduszu są przeznaczane na finansowanie zadań mających na celu:  

1) promowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu;  

2) umacnianie pozycji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kraju i za granicą;  

3) promowanie osiągnięć dydaktyczno - naukowych, kulturalnych, sportowych, które mają na celu 

wzmocnienie konkurencyjności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

Ewidencja operacji dotyczących tworzenia i wykorzystania Funduszu Rozwoju Programu oraz 

Funduszu Promocji prowadzona jest przy wykorzystaniu rozliczeń międzyokresowych przychodów.  

 

 

3.5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych otrzymuje brzmienie : 

 

Zespół kont „0” – Aktywa trwałe  

 

Konta zespołu „0” służą do ewidencji majątku trwałego (art. 3 ust. 1 pkt. 13÷17) w zakresie: 

a) środków trwałych, 

b) wartości niematerialnych i prawnych,  

c) długoterminowych aktywów finansowych,  

d) środków  trwałych w budowie,  

e) odpisów umorzeniowych, 

f) odpisów aktualizujących aktywa trwałe. 

Zadaniem kont zespołu „0” jest odzwierciedlenie wartości początkowej składników majątku trwałego 

i korygujących ją odpisów umorzeniowych bądź odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

Środki trwałe –  rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o  przewidywanym okresie ekonomicznej 

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

 

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest na kontach : 

011 - Środki trwałe  o wartości początkowej przekraczającej 3.500.- zł. Zaliczamy do nich                             

w szczególności: 

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, 

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Po stronie Wn konta 011 ujmuje się wartość początkową i wszystkie zwiększenia wartości początkowej 

środków trwałych w szczególności: 

a) przyjęcie zakupionych środków trwałych, w tym  wymagających montażu, 

b) przyjęcie środków trwałych po zakończeniu zadania inwestycyjnego,  
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c) przyjęcie aparatury naukowo-badawczej po zakończeniu realizacji pracy badawczej, 

d) przyjęcie do użytkowania  ujawnionych środków trwałych, 

e) zwiększenia wartości początkowej na skutek aktualizacji ich wyceny, 

f) przyjęcie do użytkowania środków trwałych pochodzących z darowizn, 

g) zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku ulepszenia (modernizacje). 

Po stronie Ma konta 011 księguje się wszelkie zmniejszenia  wartości początkowej środków trwałych 

następujące na skutek: sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania, stwierdzenia niedoboru 

środków trwałych, zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych 

bądź odłączenia części składowych, 

W bilansie wykazuje się środki trwałe w wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej 

o dotychczasowe umorzenie. 

013 – Środki trwałe jednorazowo umarzane – służy do ewidencji środków trwałych o niższej 

wartości, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł  i  nie jest niższa niż 1.500 zł. Zasady 

ewidencji analogiczne jak na koncie 011.  

Konto 014 –  Księgozbiór - służy do ewidencji zbiorów bibliotecznych. 

Konta: 071 – Umorzenie w czasie środków trwałych i 072 - Umorzenie jednorazowe 

środków trwałych – służą do ewidencji odpisów umorzeniowych środków trwałych. 

Konto 077 – odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych –  

Zapisy po stronie Ma tego konta korespondują najczęściej z kontem 764 – Pozostałe koszty operacyjne. 

Konto 074 – Umorzenie jednorazowe księgozbioru - służy do ewidencji umorzenia 

zbiorów bibliotecznych. 

 

Wartości niematerialne i prawne służą do ewidencji nabytych przez Uczelnię praw majątkowych (nie 

wytworzonych we własnym zakresie) nadających się do gospodarczego wykorzystania, 

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych na potrzeby 

Uczelni. Są to: autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, licencje – oprogramowanie 

komputerowe, prawa do wynalazków , patentów i inne. 

 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na kontach : 

Konto 020 strona Wn - księguje się nabycie wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 

3500,00 zł.,   

Konto 021 stron Wn - księguje się nabycie wartości niematerialnych i prawnych których wartość 

nabycia nie przekracza kwoty 3500,00 zł i nie jest niższa niż 1500,00 zł.,   

Po stronie Ma konta 020/021 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej wskutek 

m.in.: likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania. 

W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto, tj. w ich wartości 

początkowej ujętej na koncie 020 pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 

Konta: 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych i  konto 076 – Umorzenie 

jednorazowe wartości niematerialnych i prawnych – służą do ewidencji odpisów umorzeniowych. 

Po stronie Ma tych kont księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia  wartości niematerialnych                 

i prawnych na skutek ich używania lub upływu czasu. 

Po stronie Wn księguje się wszelkie zmniejszenia i wyksięgowania dotychczasowego umorzenia 

spowodowane: wycofaniem wartości niematerialnej z korzystania z niej wskutek m.in. likwidacji bądź 

sprzedaży. 

 

Aktywa finansowe i inwestycje. 

Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe – służy do ewidencji składników długoterminowych 

aktywów finansowych takich jak: udziały i akcje w obcych jednostkach, lokaty długoterminowe 
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/powyżej 12 m-cy/. 

Po stronie Wn konta 030 ewidencjonuje się nabycie aktywów finansowych. Po stronie Ma konta 030 

księguje się zmniejszenia stanu aktywów m.in. z powodu ich sprzedaży,  darowizny lub likwidacji 

aktywa finansowego.  

Konto 030 wykazuje tylko saldo debetowe, które wyraża stan długoterminowych 

aktywów finansowych. 

 W bilansie - saldo konta 030 korygowane jest o saldo  konta 031, które może być debetowe lub 

kredytowe. 

Konto 031- Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów finansowych – służy m.in. 

do ewidencji trwałej utraty wartości aktywów finansowych, przeszacowania do poziomu cen 

rynkowych ( w górę bądź w dół).  

Po stronie Wn księguje się skutki przeszacowania inwestycji z tytułu doprowadzenia ich wartości 

do poziomu cen rynkowych wyższych od cen nabycia. 

Po stronie Ma księguje się różnice zmniejszające wartość inwestycji długoterminowych wycenionych 

w cenach rynkowych, jeżeli ceny ich nabycia są wyższe od cen rynkowych oraz wyrażające trwałą utratę 

wartości inwestycji. 

Konto 040 – Inwestycje w nieruchomości i prawa – przeznaczone jest do ewidencji 

zakupów nieruchomości i praw bądź ich przekwalifikowania/ z przeznaczeniem na inwestowanie 

w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości; nie są 

wykorzystywane przez Uczelnię w  celu realizacji zadań działalności statutowej. 

Konto  041 – Odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości i prawa – konto korygujące 

do konta 040 przeznaczone do ewidencji odpisów aktualizujących wartość inwestycji 

w nieruchomości i prawa. 

 

Konta:   081 – Środki trwałe w budowie 

               082-  Maszyny i urządzenia  

               083 – Modernizacja środków trwałych 

 

Służą do ewidencji zakupu gotowych środków trwałych, nakładów na zadania inwestycyjne                           

i modernizacje, w tym  robót budowlanych i montażowych w toku ich wykonywania oraz                             

do rozliczenia tych nakładów.  

Ewidencja analityczna obejmuje podział  ponoszonych nakładów inwestycyjnych wg realizowanych   

zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania. 

Dopuszcza się możliwość ewidencji zakupu gotowych środków trwałych z pominięciem kont zespołu 

08x, tj. ujęcie ich zakupu bezpośrednio na konta zespołu 01x (automatyczna dekretacja w module ZSI 

Egeria Środki trwałe). 

 

Po stronie Wn tych kont ewidencjonuje się m.in. wartość : 

a) zakupu dokumentacji projektowej, 

b) zakupu gruntów i przygotowania terenu pod budowę, 

c) robót budowlano – montażowych,  

d) nabycia składników majątku trwałego, w ramach zadania inwestycyjnego, w tym koszty ich 

budowy i montażu, 

e) nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Po stronie Ma księguje się zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie, a w szczególności:  

a) przeniesienie zakończonego i przyjętego do eksploatacji obiektu (pod datą protokołu  przekazania 

obiektów do użytkowania), 

b) sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie rozpoczętych inwestycji budowlanych, 
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c) wartość  zlikwidowanych środków trwałych w budowie, które nie dały zamierzonego efektu 

gospodarczego. 

Konta 08 wykazują salda debetowe, które oznaczają wielkość nierozliczonych nakładów w budowę 

środków trwałych lub wydatków modernizacyjno-adaptacyjnych związanych z kontynuacją 

realizowanych zadań. 

 

Konto 089 - Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie – może zawierać zapisy 

po stronie Ma obniżające wartość dotychczas poniesionych nakładów z powodu utraty ich wartości. 

 

Konta pozabilansowe utworzone w zespole kont „0” to : 

 

091- Aparatura naukowo-badawcza, 

092- Środki trwałe obce, 

093- Środki trwale w likwidacji, 

094- Niskocenne składniki trwałego użytkowania od 200 do 1500 zł, 

095- Niskocenne składniki trwałego użytkowania poniżej 200 zł, 

096- Niskocenne wartości niematerialne i prawne, 

097- Niskocenne przedmioty obce, 

099- Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia na majątku.  

 

Zobowiązania warunkowe  - w tym również udzielone przez Uczelnię gwarancje i poręczenia, także 

wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Uczelni 

oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, ujmowane są w ewidencji pozabilansowej  i prezentowane 

w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. 

 

 

Zespół kont „1” – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe  

 

Konta zespołu „1” przeznaczone są do ewidencji: 

a) środków pieniężnych przechowywanych w kasie i na rachunkach bankowych ( w tym lokat), 

b) innych środków pieniężnych oraz środków pieniężnych w drodze, 

c) kredytów bankowych, 

d) papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, 

e) innych krótkoterminowych aktywów finansowych. 

Wykazują salda debetowe z wyjątkiem konta „Kredyty bankowe”. 

Konto 101 – Kasa krajowych środków pieniężnych – służy do ewidencji środków pieniężnych 

w walucie polskiej znajdujących się w kasie Uczelni. W ramach konta syntetycznego 101 wyodrębniono 

konta analityczne służące do ewidencji poszczególnych rodzajów transakcji gotówkowych związanych 

z obsługą m.in. zakupów gotówkowych, wynagrodzeń, delegacji, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, domów studenckich, programów współfinansowanych    z funduszy europejskich.   

Konta 131 ÷ 136 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych środków pieniężnych znajdujących się 

na rachunkach bankowych Uczelni, w tym: lokat w walucie polskiej i obcych. Konta analityczne 

utworzone do kont syntetycznych pozwalają na wyodrębnienie ewidencyjne rachunków prowadzonych 

przez banki obsługujące Uczelnię. 

Po stronie Wn kont księgowane są wszelkie wpływy środków na rachunki bankowe wraz  z odsetkami 

natomiast po stronie Ma księgowany jest rozchód środków i prowizje od operacji bankowych. 

Konto 131 – Rachunki bankowe podstawowe w walucie krajowej 

Konto 132 -  Rachunki bankowe pomocnicze w walucie krajowej 
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Konto 133 -  Rachunki bankowe w walucie obcej 

Konto 134 – Rachunki powiernicze 

Konto 135 – Lokaty w walucie krajowej 

Konto 136 – Lokaty w walucie obcej 

Występują również konta: 

137 – Kredyty bankowe /konto pasywne – saldo strony Ma/, 

138 – Akredytywy 

140 – Środki pieniężne w drodze – przeznaczone do ewidencji przepływów pieniężnych pomiędzy 

kontami bankowymi Uczelni i kasą oraz rozliczeń płatności dokonanych kartami płatniczymi. 

141 – Inne środki pieniężne -  służy do ewidencji czeków i weksli obcych. 

150 – Krótkoterminowe aktywa finansowe -  służy do ewidencji krótkoterminowych 

inwestycji o dużej płynności m.in. papierów wartościowych /bonów skarbowych, obligacji, jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych itp./ 

153 – Aktualizacja wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych – konto korygujące do konta 

150. Może wykazywać saldo debetowe lub kredytowe. 

Ewidencja pozabilansowa w ramach zespołu „1” prowadzona jest na kontach: 

191 – Rozliczenie pożyczek z Departamentu Edukacji USA w USD 

192 – Rozliczenie pożyczek studentów anglojęzycznych 

195 – Pożyczki wewnętrzne 

 

Zespół  kont „2”  –  Rozrachunki i roszczenia  

 

Prowadzona jest ewidencja wszystkich rozrachunków i roszczeń w walucie krajowej i walutach 

zagranicznych zarówno dla potrzeb podstawowej działalności jak i pozostałej /w tym socjalnej/. 

Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami – służy do ewidencji wszelkich krajowych rozrachunków 

z tytułu sprzedaży prowadzonej przez Uczelnię (z wyłączeniem usług dydaktycznych);  występuje 

wydzielenie analityczne wg rodzajów sprzedaży. 

Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami w ramach projektów europejskich – wyodrębnienie 

ewidencji rozrachunków z tytułu zakupów dla potrzeb projektów unijnych. 

Konto 203 -  Rozrachunki z dostawcami towarów i usług  – wg podziału analitycznego na 

dostawców krajowych i zagranicznych. 

Konto 204 – Przedpłaty przekazane na poczet dostaw i usług – ewidencja przedpłat dla 

dostawców krajowych i zagranicznych. 

Konto 206 – Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych – ewidencja 

rozrachunków z dostawcami krajowymi i zagranicznymi. 

Konto 207 – Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów – prowadzona jest osobna ewidencja 

analityczna dla zabezpieczeń otrzymanych i przekazanych. 

Konto 208 – Należności dochodzone na drodze sądowej   

Konto 209 – Rozrachunki sporne 

Konto 210 – Rozrachunki ze studentami z tytułu opłat za studia w PLN  

Konto 211- Rozrachunki ze studentami z tytułu opłat za studia w walucie  

- przewidziane są do ewidencji indywidualnych rozrachunków /za usługi dydaktyczne/ ze studentami 

polskimi i obcokrajowcami według podziału analitycznego uwzględniającego: wydział, kierunek, 

formę studiów. 

Konto 212 - Rozliczenie kaucji – służy do ewidencji kaucji uzyskanych od najemców, mieszkańców. 

Konto 213 – Rozrachunki - Specjalizacje – służy do ewidencji rozrachunków z tytułu specjalizacji 

organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego. 

Konto 214 - Rozrachunki z tytułu zakwaterowania w DS- ach – ewidencja analityczna 



11 
 

uwzględniająca odrębność rozliczeń finansowych w domach studenckich. 

Konto 215 – Rozrachunki z tytułu stypendiów z fund. pomocy materialnej i konto 217 – 

Rozrachunki z tytułu stypendiów – pozostałe, zawierają ewidencję indywidualnych rozrachunków 

z tytułu świadczeń stypendialnych z wyodrębnieniem analitycznym na poszczególne wydziały. 

Konto 216   –  Rozrachunki z tytułu stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego 

Konto 217  -    Rozrachunki z tytułu stypendiów - pozostałe 

Konto 219 – Rozrachunki doktorantami z tytułu wypłaty stypendiów z dotacji na zadania 

projakościowe 

Konta 22x należą do grupy kont rozrachunków publiczno-prawnych, których zadaniem jest ewidencja 

operacji pozwalających na ustalanie zobowiązań wobec :  

 Urzędu Skarbowego - z tytułu podatków (VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych - 

w tym podatek od świadczeń socjalnych – i prawnych),  

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - z tytułu  składek ubezpieczeniowych, tj. ubezpieczenia 

społecznego, zdrowotnego oraz FP,  

 innych podmiotów – z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych oraz opłat i podatków lokalnych 

(np. podatek od nieruchomości wobec Urzędu Miasta Lublin). 

 

Konto 220 – Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

Konto 221 – Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT 

Konto 222 – Rozliczenie należnego VAT  

Konto 223 – Rozliczenie naliczonego VAT 

Konto 224 – Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

Konto 225 – VAT do rozliczenia w przyszłych miesiącach 

Konto 226 – Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 

Konto 228 – Rozrachunki z urzędami celnymi 

Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – ewidencja m.in. rozliczeń z tytułu: podatku 

od środków transportu i podatku od nieruchomości. 

Konta 23x służą do ewidencji rozrachunków i rozliczeń z pracownikami z tytułu: wynagrodzeń, 

nagród, podróży służbowych, zakupów gotówkowych, niedoborów, pożyczek mieszkaniowych, innych 

świadczeń na rzecz pracowników. 

Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

Konto 232 – Rozliczenie wynagrodzeń 

Konto 233 – Rozrachunki z tytułu świadczeń z ZFŚS 

Konto 234 – Inne rozrachunki z pracownikami 

Konto 235 – Zobowiązania z tytułu niepodjętych wynagrodzeń 

Konto 238 – Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych 

Grupa kont 24x  obejmuje ewidencję tzw. „pozostałych rozrachunków” i rozliczeń z różnych 

tytułów.  Do tych celów utworzone zostały następujące konta: 

Konto 240 – Rozrachunki z tytułu potrąceń od wynagrodzeń (m.in. obsługa potrąceń komorniczych, 

dobrowolnych ubezpieczeń i składek pracowniczych). 

Konto 243 – Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek. 

Konto 245 – Rozrachunki wewnątrzzakładowe – rozliczenie wpłat z kas fiskalnych - służy 

do rozliczeń sprzedaży prowadzonej przez jednostki wewnętrzne z użyciem kas fiskalnych. 

Konto 249 – Inne rozrachunki i rozliczenia – przeznaczone do ewidencji i rozliczania m.in. wadiów, 

refundacji kosztów, dofinansowań. 

Ponadto występują konta: 

250 – Rozrachunki w zakresie działalności finansowej – np. z tytułu posiadanych aktywów 

finansowych. 
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251 – Rozliczenie różnic kursowych na dzień bilansowy – w rozbiciu analitycznym przewidzianym 

do ewidencji różnic kursowych wyliczonych od rozrachunków w ramach konkretnych walut. 

280 - Odpisy aktualizujące – konto korygujące do kont rozrachunków z odbiorcami wykazujące 

saldo strony Ma. W bilansie pomniejsza „należności”, których wyegzekwowanie uważa się za 

wątpliwe. 

 

 

Zespół kont „3” – Materiały i towary  

 

Służy do rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług, środków trwałych, ewidencji przychodów, 

rozchodów i stanów zapasów materiałów oraz rejestrowania odchyleń od cen ewidencyjnych.                 

Dla potrzeb ewidencyjnych utworzone zostały następujące konta syntetyczne: 

Konto 301 – Rozliczenie zakupu materiałów 

Konto 302 – Rozliczenie zakupu usług  

Konto 303 – Rozliczenie materiałów z darowizn 

Konto 304 – Rozliczenie zakupu środków trwałych  

 

Konto 310 – Materiały w magazynie – ewidencja zwiększeń na podstawie dowodów magazynowych 

„Pz” i ewidencja zmniejszeń na podstawie dowodu „Rw” bądź ewidencja przemieszczeń między 

magazynami na podstawie dowodów „MM+” i „MM-”. Obroty w magazynach są ewidencjonowane 

analitycznie z uwzględnieniem ich odrębności. 

Konto 341 – Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów. 

 

 

Zespół kont „4” – Koszty według rodzaju 

 

Uczelnia prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym 

z podziałem na poszczególne działalności. Księgowanie kosztów na konta zespołu „5” następuje 

bieżąco, równolegle z zapisem na kontach zespołu „4” poprzez konto 490 - Rozliczenie kosztów.  

W przypadku ponoszenia kosztów dotyczących przyszłych okresów, zapis równoległy 

do wprowadzenia kosztu rodzajowego polega na zaksięgowaniu po stronie Wn konta 64x – Rozliczeń 

międzyokresowych kosztów (czynnych) w korespondencji ze stroną Ma konta 490. 

Zespół kont „4” służy do ewidencji kosztów prostych według rodzajów.  

 

Wykaz kont w układzie rodzajowym: 

 

401 - Amortyzacja środków trwałych i WNIP 

411 - Zużycie materiałów 

416 – Aparatura naukowo-badawcza 

419 - Zużycie energii 

420 - Usługi obce 

427 - Usługi remontowe 

431 - Wynagrodzenia ze stosunku pracy 

432 - Wynagrodzenia BFP 

441 – Składki na ubezpieczenia społeczne 

442 - Składki od stypendiów wyjazdowych pracowników 

443 - Składki od stypendiów stażowych studentów 

444 – Składki od wynagrodzenia uzupełniającego 
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445 – Odpisy na fundusze zakładowe 

449 – Świadczenia na rzecz pracowników 

450 – Podatki i opłaty 

463 – Podróże służbowe 

469 – Pozostałe koszty rodzajowe 

 

Konta zespołu 4 w ciągu roku obrotowego wykazują saldo debetowe – wyrażające wysokość 

poniesionych kosztów. Pierwszy segment analityczny stanowi uszczegółowienie kosztu rodzajowego. 

 

490 – Rozliczenie kosztów. 

 

Zespół kont „5” – Koszty według typów działalności i ich rozliczanie 

 

Konta zespołu „5” służą do ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej według miejsc ich 

powstania w podziale na działalność: podstawową (dydaktyczną i naukowo-badawczą), pomocniczą 

oraz kosztów ogólnych i wydziałowych.  

Wykaz kont w układzie kalkulacyjnym: 

500 – Koszty - Działalność dydaktyczna  

Analityka konta 500 pozwala na ewidencję kosztów według jednostek organizacyjnych Uczelni                

ze wskazaniem kosztu rodzajowego.  

502 – Koszty - Działalność dydaktyczna - programy anglojęzyczne 

Analityka  konta 502 pozwala na ewidencję kosztów według wydziałów i programów anglojęzycznych  

Uczelni ze wskazaniem kosztu rodzajowego.  

503 – Koszty - Działalność dydaktyczna - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego– ewidencja 

analityczna uwzględnia m.in. podział na formy kształcenia /specjalizacje, kursy, szkolenia/ i konkretne 

edycje /tematy/ szkoleniowe z przypisaniem kosztu rodzajowego. 

504 – Koszty - Działalność dydaktyczna – kursy, konferencje, sympozja - wyodrębnienie 

analityczne według podziału na: kursy, konferencje, sympozja, szkolenia wraz z przypisaniem 

kosztów do konkretnego tematu /nazwy /kursu czy konferencji. 

505 – Koszty - Działalność dydaktyczna -  pozostała 

Analityka konta 505 obejmuje koszty działalności Centrum Symulacji Medycznej oraz koszty 

działalności dydaktycznej pozostałej, m.in. koszty organizacji studenckich, Wydawnictwa, Biblioteki, 

Chóru, Zespołu Pieśni i Tańca itp. 

506 – Koszty - Działalność dydaktyczna i naukowo badawcza - programy UE 

507 – Koszty - Działalność naukowo-badawcza – programy UE 

Segmenty analityczne kont 506-507 uwzględniają m.in.: nazwę projektu unijnego, źródło finansowania. 

508 – Koszty - Działalność naukowo-badawcza - dotowana – podział analityczny według: jednostek 

organizacyjnych, rodzaju działalności naukowo-badawczej, tematów prac badawczych. 

509 – Koszty – Działalność o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej- ewidencja 

analityczna kosztów usług medycznych, opinii specjalistycznych oraz ekspertyz na rzecz  sądów, 

prokuratur  i komend policji w podziale na jednostki Uczelni. 

510 – Koszty - Działalność naukowo-badawcza – pozostała - ewidencja analityczna kosztów            

rodzajowych związanych z prowadzeniem  działalności naukowo- badawczej pozostałej w podziale na: 

jednostki organizacyjne, rodzaje działalności , konkretne zlecenia/umowy. 

511 – Koszty – Rezerwy – ewidencja kosztów tworzonych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody 

jubileuszowe. 

513 – Koszty - Inwestycje w zakresie infrastruktury badawczej – ewidencja kosztów amortyzacji 

dużej infrastruktury badawczej, sfinansowanej ze środków na naukę. 
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519 – Koszty - Stypendia projakościowe  

Analityka konta 519 pozwala na ewidencję kosztów według wydziałów Uczelni ze wskazaniem kosztu 

rodzajowego. 

521 – Koszty – Wydziałowe z ewidencją dla poszczególnych wydziałów oraz ich jednostek. 

530 – Koszty - Działalność pomocnicza – Transport 

531 – Koszty - Wynajmowanych mieszkań – prowadzona ewidencja analityczna kosztów w podziale 

na obiekty (budynki). 

540 – Koszty - Prawo wieczystego użytkowania gruntu 

551 – Koszty - Ogólnouczelniane  

Ostatni segment analityczny każdego konta zespołu „5” wskazuje na rodzaj kosztu. Wprowadzanie 

dokumentów kosztowych następuje z poziomu zespołu „5” poprzez wybranie odpowiedniego typu 

działalności z właściwym segmentem przeznaczonym na ewidencję analityczną uwzględniającą koszt 

rodzajowy.  

Na koniec okresu sprawozdawczego konta zespołu „5” są zamykane i ich salda przenoszone są na koszt 

własny (konta zespołu „7”). 

 

Zespół kont „6”- Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

W ramach zespołu „6” występują konta zapewniające wyodrębnioną ewidencję rozliczeń 

międzyokresowych kosztów, zarówno czynnych jak i biernych. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

dotyczą kosztów poniesionych i odnoszących się do okresów przyszłych, bierne – stanowią 

prawdopodobne zobowiązania na wydatki przyszłych okresów. W systemie Egeria istnieje możliwość 

automatycznego rozliczania kosztów w przyszłych okresach po uruchomieniu funkcji „tworzenia 

harmonogramów”. 

Konto 640 – Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – podział kont analitycznych według 

rodzajów kosztów możliwych do rozliczenia w czasie np.: prenumerata czasopism, ubezpieczenia, 

remonty, składki. Występuje saldo strony Wn. 

Konto 641 – Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne /bierne/ - podział analityczny obejmuje 

świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Występuje saldo strony Ma. 

Konto 642 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów Projekty UE /czynne/ - wyodrębnienie 

analityczne według tytułów projektów unijnych realizowanych w Uczelni.  

Konto 643 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów - finansowanie zewnętrzne /czynne/-  podział 

kont analitycznych według rodzajów działalności. Służy do rozliczania w czasie kosztów 

poszczególnych działalności.  

Konto 644 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów /bierne/ 

Konto 650 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów finansowych. 

 

 

Zespół kont „7” – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 

 

Konta zespołu „7” służą do ewidencji różnych grup przychodów i kosztów ich osiągnięcia. 

W ramach przychodów działalności podstawowej występują następujące konta : 

700 – Przychody z dotacji na dydaktykę  – służy  do ewidencji przychodów do wysokości  przyznanej 

dotacji, w tym: 

1/ przez Ministra Zdrowia 

a/ dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną z przeznaczeniem na zadania związane                            

z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich        

i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni , w tym na remonty; 



15 
 

b/ dotacji  podmiotowej na pozostałe zadania, w ramach której uwzględniono: 

 dotację na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania 

specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne  oraz przez 

diagnostów laboratoryjnych 

 dotację na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi w ramach szkolenia studentów 

studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni; 

 dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów 

niepełnosprawnych; 

2/ przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

a/ dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczelni publicznych,  w których 

w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia  lub jednolite studia magisterskie, 

studenci którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych 

 - w miesięcznej wysokości 1/12  kwoty wynikającej z decyzji  w korespondencji z kontem księgowym: 

845-01 – „Rozliczenia międzyokresowe przychodów – Dotacje MZ”, 845-05-0001 - „Rozliczenia 

międzyokresowe przychodów – dotacja na dofinansowanie zadań projakościowych”. 

701 – Przychody z działalności dydaktycznej – studia polskojęzyczne  

Służące do ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży usług dydaktycznych. W części dotyczącej  

naliczeń z tytułu czesnego dokonywany jest comiesięczny odpis w przychody w wysokości 1/5 opłaty 

za semestr w korespondencji  z kontem księgowym 844 – „Rozliczenia międzyokresowe naliczane 

semestralnie” z wyodrębnieniem analitycznym na kierunki studiów. Przyjmuje się 10-miesięczny okres 

rozliczeniowy : semestr zimowy od  października do  lutego oraz semestr letni od  marca do lipca danego 

roku akademickiego. 

702 – Przychody z działalności dydaktycznej – programy anglojęzyczne – przychody za 

usługi dydaktyczne uzyskiwane od studentów obcokrajowców; prowadzona ewidencja analityczna 

uwzględnia m.in.: rodzaje programów, kierunki studiów i tytuły przychodów. Rozliczanie przychodów 

z tytułu sprzedaży usług dydaktycznych na zasadach opisanych przy koncie księgowym 701. 

703 – Przychody z działalności dydaktycznej -  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego – wpływy 

według różnych tytułów związane ze: specjalizacjami /lekarskimi, pielęgniarskimi, farmaceutycznymi/, 

kursami, szkoleniami; szczegółowe wyodrębnienie analityczne.  

704 – Przychody z działalności dydaktycznej – kursy, sympozja, konferencje – ewidencja 

przychodów przypisanych jednostkom organizacyjnym w podziale na: kursy, konferencje, sympozja, 

szkolenia. Przychody z tytułu uczestnictwa zaliczane są w przychody w dacie wpłaty.  

705 – Przychody z działalności dydaktycznej – pozostałe 

706 – Przychody z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej – programy UE – 

wyodrębnienie analityczne według nazwy projektu i źródeł finansowania. Przychód powstaje                     

w wyniku rozliczenia części dotacji otrzymanych na realizację projektów w przychody 

do wysokości poniesionych kosztów, w korespondencji  z kontem księgowym 846 – „Rozliczenie 

międzyokresowe przychodów   – dotacje Pr. UE”.  

707 – Przychody z działalności naukowo – badawczej – programy UE – wyodrębnienie j.w. 

708 – Przychody z działalności naukowo – badawczej dotowanej  – kilkustopniowa ewidencja 

analityczna zapewniająca ewidencję przychodów w ramach: działalności statutowej,  

grantów i projektów badawczych z podziałem na: jednostki organizacyjne, numery prac badawczych 

/kierowników projektów/. Następuje comiesięczne rozliczenie części dotacji w przychody - 

do wysokości poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem księgowym 845 – „Rozliczenie 

międzyokresowe przychodów”. 

709 – Przychody z działalności o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej – ewidencja 

według jednostek dokonujących sprzedaży i typów odbiorców /szpitale, i pozostali odbiorcy 

zewnętrzni/. 
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710 – Przychody z działalności naukowo-badawczej pozostałej obejmują m.in. sprzedaż innych  

usług naukowo – badawczych, ekspertyz, opinii sądowo-lekarskich w podziale na jednostki dokonujące 

sprzedaży.   

712 – Przychody z pozostałej sprzedaży – ewidencja przychodów z tytułu sprzedaży pozostałej              

w podziale na przedmiot sprzedaży. Przychody z pozostałej sprzedaży obejmują m.in.: 

- wynajem powierzchni, 

- sprzedaż usług bibliotecznych, 

- usługi reklamy, sponsoringu. 

713 – Przychody z dotacji celowych finansujących infrastrukturę badawczą  – księguje się 

przychody do wysokości amortyzacji dużej infrastruktury badawczej sfinansowanej z dotacji celowej w 

korespondencji z kontem 848 – „Rozliczenia międzyokresowe przychodów - finansowanie nakładów 

inwestycyjnych”. 

719 – Przychody z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych - stypendia doktoranckie - 

następuje  rozliczenie części dotacji przyznanej na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 

doktoranckich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przychody - 

do wysokości poniesionych kosztów, w korespondencji  z kontem księgowym  845-05-0000 –

„Rozliczenie międzyokresowe przychodów - stypendia doktoranckie z dotacji na zadania 

projakościowe”. 

 

 

Konta  rozliczające koszt własny działalności podstawowej: 

 

721 – Koszt własny – wynajmowanych mieszkań  

722 – Koszt własny – rezerwy 

723 – Koszt własny – inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej finansowanej dotacją celową 

724 – Koszt własny – prawo wieczystego użytkowania gruntu 

725 – Koszt własny - działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza – programy UE 

726 – Koszt własny -  działalność dydaktyczna 

727 – Koszt własny – działalność naukowo- badawcza 

728 – Koszt własny – działalność naukowo – badawcza – programy UE 

729 – Koszt własny stypendiów doktoranckich finansowanych dotacją na zadania projakościowe 

 

 

Konta kosztu własnego obciążane są automatycznie, w okresach miesięcznych, kosztami 

gromadzonymi na kontach zespołu „5” z uwzględnieniem różnych typów działalności. 

 

Ewidencja operacji finansowych prowadzona jest na kontach: 

750 – Przychody finansowe - służy do ewidencji przychodów z operacji finansowych. Ewidencję 

szczegółową prowadzi się  w układzie zapewniającym ustalenie rodzaju poszczególnych tytułów 

przychodów, m.in. odsetki od rachunków, lokat i nieterminowo regulowanych należności. 

W ciągu roku obrotowego konto 750 wykazuje tylko saldo Ma wyrażające wartość uzyskanych 

przychodów z operacji finansowych .  

751 – Przychody finansowe – dodatnie różnice kursowe – zrealizowane i niezrealizowane. 

754 – Koszty finansowe – służy do ewidencji kosztów z tytułu operacji finansowych.  

W ciągu roku obrotowego konto 754 wykazuje tylko saldo Wn  wyrażające wartość poniesionych 

kosztów z operacji finansowych . 

755 – Koszty finansowe – ujemne różnice kursowe – zrealizowane i niezrealizowane. 
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Do rejestracji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych utworzone zostały następujące 

konta: 

760 – Pozostałe przychody operacyjne – obejmują między innymi ewidencję :  

-  przychodów z tytułu darowizn składników majątkowych i pieniężnych,  

-  przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych  finansowanych ze źródeł zewnętrznych     

za wyjątkiem środków trwałych z grupy I i  II,  

- otrzymane odszkodowania,  

- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności,  

- refundacje poniesionych  kosztów podróży służbowych,  

- zyski powstałe  w wyniku zdarzeń losowych. 

761 – Pozostałe przychody operacyjne ze zbycia środków trwałych –przychody ze sprzedaży 

środków trwałych. 

763 – Przychody z wynajmowanych mieszkań – przychody z tytułu najmu  obiektów mieszkalnych. 

764 – Pozostałe koszty operacyjne – ewidencja m.in.: odpisów aktualizujących należności, 

zapłaconych kar i odszkodowań, kosztów podróży służbowych podlegających refundacji,  niedoborów, 

strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 

765 – Wartość sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych – ewidencja 

wartości netto zbywanych i likwidowanych aktywów trwałych. 

 

Obroty wewnętrzne ewidencjonowane są na kontach: 

790 – Obroty wewnętrzne – przychody 

791 – Obroty wewnętrzne – koszty 

Konta 790 i 791 służą do ewidencji wewnętrznych świadczeń w ramach jednostek. 

 

Konta przychodowe wykazują salda strony Ma natomiast konta kosztowe wykazują salda strony Wn. 

Na koniec roku obrotowego salda tych kont odnoszone są na konto księgowe 860 - Wynik finansowy. 

 

 

Zespół kont „8” – Kapitały (fundusze) własne, rozliczenia międzyokresowe przychodów, fundusze 

specjalne, rezerwy i wynik finansowy. 

Konta zespołu „8” zapewniają ewidencję w ramach operacji dotyczących: 

a)  funduszu zasadniczego, 

b)  funduszu z aktualizacji wyceny, 

c)  funduszy specjalnych, 

d)  rozliczeń międzyokresowych przychodów, 

e)  rezerw na przyszłe zobowiązania, 

f)  ustalenia i rozliczania wyniku finansowego. 

 

 

Fundusze 

Ewidencja zwiększeń po stronie Ma, zmniejszeń- po stronie Wn, występuje saldo kredytowe. Operacje 

podlegające ewidencji na tych kontach wynikają z zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533)  

 

Konto 800 – Fundusz zasadniczy – służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu 

zasadniczego , który jest odzwierciedleniem majątku Uczelni. 

Zasady zwiększania i zmniejszania funduszu reguluje § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.             

Konto 801 – Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych – służy do ewidencji 

zmian kapitału na skutek aktualizacji wartości środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych. 

Konto 850 – Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów 

Konto 851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń    

i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia oraz gospodarowania 

środkami funduszu określa art. 157 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym, 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r., oraz przepisy 

wewnętrzne. 

Konto 855 – Własny Fundusz Stypendialny – tworzony jest w formie odpisu w ciężar kosztów 

działalności dydaktycznej.  

 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Konto służy do ewidencji przychodów rozliczanych w czasie. 

Konto 842 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów – kursy, konferencje, sympozja – służy do 

ewidencji przychodów rozliczanych w czasie z tytułu  uczestnictwa w: kursach, sympozjach, 

konferencjach i szkoleniach w podziale na  organizacyjne Uczelni.  

Konto 843 – Prawo wieczystego użytkowania gruntów rozliczane w czasie – prawo wieczystego 

użytkowania rozliczane w przychody w okresach miesięcznych do wysokości kosztów amortyzacji. 

Konto 844 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu czesnego – ewidencja naliczonych 

semestralnie  przypisów czesnego z podziałem analitycznym według kierunków i form kształcenia, 

rozliczane co miesiąc w przychody w wysokości 1/5 opłaty za semestr. 

Konto 845 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji budżetowych– ewidencja  dotacji: 

dydaktycznej z Ministerstwa Zdrowia,  dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

działalność finansującą naukę oraz innych dotacji i dofinansowań, odpisywane w przychody  zgodnie                     

z obowiązującymi zasadami. 

Konto 846 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje Pr. UE – ewidencja otrzymanych  

dotacji unijnych w podziale na realizowane projekty i ich rozliczanie w przychody do wysokości 

poniesionych kosztów. 

Konto 848 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu finansowania nakładów  

inwestycyjnych  - ewidencja nakładów inwestycyjnych i zakupów pozostałych według źródeł 

finansowania do rozliczenia w przychody do wysokości poniesionych kosztów.  

 

 

Rezerwy na przyszłe zobowiązania. 

 

Konto 841 – Rezerwy na przyszłe zobowiązania -  zobowiązania o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. 

 

Wynik finansowy 

Konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego – służy do rozliczenia wyniku finansowego.  

Zysk netto za poprzedni rok obrachunkowy przenosi się na fundusz zasadniczy bądź na Fundusz 

Rozwoju Uczelni (w przypadku jego utworzenia) w roku następnym pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego. 

 

Konto 860 – Wynik finansowy   

Wynik finansowy netto za rok bieżący ustalany jest w drodze przeksięgowania na koniec roku 
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obrotowego  :  

1. po stronie Wn  konta 860 : 

-  poniesionych kosztów rodzajowych - w korespondencji z kontami zespołu 4,  

-  zmniejszenia stanów produktów,  

-  kosztów operacji finansowych, 

-  pozostałych kosztów operacyjnych, 

 - obowiązkowe zmniejszenia zysku,  

2. po stronie Ma konta 860 : 

 -  przychody uzyskane ze sprzedaży produktów i usług - w korespondencji z kontami zespołu „7", 

-  wzrost stanów produktów, 

- przychody finansowe,  

-  pozostałe przychody operacyjne, 

-  obroty wewnętrzne – przychody. 

 

Saldo konta 860 wyraża wynik finansowy netto z całokształtu działalności Uczelni za dany rok 

obrotowy. 

 

Konto 870 – obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego 

 

Konto służy w szczególności  do ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych, do uiszczenia 

którego Uczelnia jest zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Zespół kont „9” – Konta pozabilansowe 

 

Z zasady konta zespołu „9” przeznaczone są dla uszczegółowienia zapisów na kontach bilansowych 

bądź wynikowych, najczęściej kosztowych. Zgodnie z aktualnymi potrzebami założone zostały 

następujące konta: 

950 – Pozabilansowy podział kosztów – istnieje możliwość rozwinięcia segmentów analitycznych 

w zależności od potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

951 – Koszty kształcenia – służy do rozliczania kosztów kształcenia na kierunki według wcześniej 

określonych kluczy; zapis automatyczny 

952 – Rozliczenie Programu Erasmus w walucie obcej 

953 – Rozliczenie umów z NCN – koszty z BO 

954 – Rozliczenie pozostałej działalności naukowo-badawczej – koszty z BO 

955 – Odsetki od nieterminowo regulowanych należności- zapłacone 

956 – Pozabilansowy podział kosztów – Fundusze UE – koszty z BO 

957 -  Rozliczenie limitów przyznanych organizacjom studenckim UM  

958 – Rozliczenie limitów Dziekanów na szkolenia  

959 – Rozliczenie limitów na pozapłacowe wydatki dydaktyczne władz Uczelni 

960 – Rozliczenie umów z NCBiR – koszty z BO  

974 – Koszty NKUP 

975 - Wydatki strukturalne 

976 – Przychody z innych źródeł PIT- 8C 

 

Załącznik nr 2 zawiera aktualnie obowiązujący Wykaz Kont Syntetycznych wraz z pierwszym 

segmentem analitycznym. 

Załącznik nr 3 zawiera szczegółową strukturę kont występujących w Zakładowym Planie Kont. 
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3.6. Zasady rozliczania kosztów i przychodów otrzymuje brzmienie : 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wyróżnia 

się dwie grupy przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej: 

1) Przychody i koszty działalności dydaktycznej. 

2) Przychody i koszty działalności badawczej. 

 

Do przychodów z działalności dydaktycznej zalicza się w szczególności: 

a) dotacje z budżetu państwa, 

b) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

c) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, 

d) środki na nagrody właściwego ministra; 

e) przychody z tytułu: 

-     opłat za kształcenie, 

 sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatności za korzystanie z tych składników 

na podstawie umów najmu /dzierżawy/,  

 sprzedaży wydawnictw, 

 opłat za działalność kulturalną i usługową realizowaną przez studentów i pracowników 

w ramach zespołów kulturalnych i artystycznych, kół naukowych i innych grup 

działających przy Uczelni, 

 opłat za konferencje, sympozja, zjazdy, 

 sprzedaży usług pozostałych, 

f) darowizny, zapisy, spadki oraz wpłaty z ofiarności publicznej, w tym pochodzenia 

zagranicznego. 

 

Do kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej zalicza się m.in. koszty związane z: 

a) kształceniem studentów, 

b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

c) zadaniami związanymi ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 

d) prowadzeniem kształcenia podyplomowego, 

e) kształceniem  kadr naukowych; 

      f) utrzymaniem obiektów dydaktycznych Uczelni , w tym koszty remontów pomieszczeń 

wykorzystywanych na cele dydaktyczne,  

      g) utrzymaniem obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej i usługowej  realizowanej 

przez studentów i pracowników w ramach zespołów kulturalnych, kół naukowych i innych grup 

działających przy Uczelni, 

      h) kosztami  pozostałej działalności, której przychody zaliczane są do przychodów działalności   

dydaktycznej. 

 

Przychodami z działalności badawczej są: 

a) środki na naukę uzyskane z budżetu państwa, 

b) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności badawczej, 

c) przychody z prac badawczych realizowanych na podstawie umów, 

d) przychody z tytułu działalności pomocniczej dla działalności naukowej, 

e) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w zakresie działalności badawczej. 
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Do kosztów działalności badawczej zalicza się koszty związane z prowadzeniem badań naukowych 

i prac rozwojowych oraz świadczeniem usług badawczych, których finansowanie zapewniają 

przychody z działalności badawczej. 

 

Przychody uzyskiwane z działalności nie związanej z działalnością podstawową Uczelni stanowią 

pozostałe przychody operacyjne.  

Są to m.in. przychody z tytułu: 

a) sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b) przychody z wynajmowanych mieszkań, 

c) otrzymanych kar i odszkodowań, 

d) nieodpłatnie przejętych składników majątkowych, w tym księgozbioru, 

e) rozwiązania rezerw i odpisania przedawnionych i umorzonych zobowiązań; 

f) rozwiązania odpisu aktualizującego należności; 

g) zarachowania do przychodów równowartości amortyzacji prawa wieczystego użytkowania 

gruntu oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji i innych źródeł zewnętrznych, 

h) ujawnionych nadwyżek z inwentaryzacji, 

i)         zyski powstałe w wyniku zdarzeń losowych, 

j)         zwrot zasądzonych kosztów sądowych. 

 

Koszty niezwiązane z podstawową działalnością Uczelni stanowią pozostałe koszty operacyjne. 

Zaliczamy do nich m.in.: 

a) wartość netto sprzedanych bądź likwidowanych składników majątku trwałego, 

b) zapłacone kary, grzywny i odszkodowania, 

c) odpisy aktualizujące wartość należności; 

d) wartość niezawinionych niedoborów składników majątkowych; 

e) odpisane przedawnione, umorzone bądź nieściągalne należności, jeżeli nie dokonano wcześniej 

odpisu aktualizującego ich wartość, 

f) koszty postępowania sądowego, komorniczego, 

g) koszty podróży służbowych przeznaczonych do refundacji, 

i)         straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych. 

 

Przychody finansowe związane z operacjami finansowymi to m.in.: 

- odsetki kapitałowe od środków pieniężnych /lokat/, 

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,  

- różnice kursowe dodatnie, 

-  rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w części dotyczącej odsetek. 

 

Koszty finansowe związane z operacjami finansowymi to m.in. : 

- odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 

- różnice kursowe ujemne, 

- utworzenie odpisu aktualizującego należności w części dotyczącej odsetek. 

 

3.6.1. Zasady rozliczania kosztów otrzymuje brzmienie : 
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Konta zespołu „5” przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów według typów 

działalności/miejsc powstawania. Strukturę kont zespołów „4” i „5” określa załącznik nr 3 do polityki 

rachunkowości. 

Zasadą jest, że koszty, które można przypisać poszczególnym działalnościom odnoszone są  

bezpośrednio w koszty tych działalności. 

Ewidencja analityczna do kont 500÷510 prowadzona jest co do zasady z uwzględnieniem 

istotnego segmentu analitycznego informującego o nazwie wydziału bądź jednostki organizacyjnej na 

poziomie: wydziału, katedry, kliniki, zakładu i pracowni. 

Księgowania na kontach zespołu „5” następują bieżąco, na podstawie dokumentów źródłowych, 

w kwotach szczegółowych. 

Obciążając konta zespołu „5” stosuje się następujące zasady: 

1) na kontach dotyczących działalności dydaktycznej – konta 500, 502, 503, 504, 505 -

ewidencjonowane są koszty wynagrodzeń oraz koszty pozapłacowe, związane bezpośrednio        

z działalnością dydaktyczną, w tym :  Centrum Symulacji Medycznej, Biblioteki Głównej, 

Wydawnictwa, organizacji studenckich itp.  

2) na kontach dotyczących działalności naukowo-badawczej, finansowanej z dotacji podmiotowej 

na utrzymanie potencjału badawczego– konta zespołu 508, - ewidencjonowane są, m. in.  : 

- koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania badawcze oraz koszty pozapłacowe związane 

bezpośrednio z tą działalnością,  

- koszty Biblioteki Głównej dotyczące prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych        

(w tym dostęp do elektronicznych baz danych)  

- koszty działań związanych z komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych, 

3) na kontach dotyczących działalności naukowo-badawczej pozostałej, w tym działalności              

o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej – konta zespołu 509, 510 - 

ewidencjonowane są  : 

- koszty wynagrodzeń oraz koszty pozapłacowe związane bezpośrednio z wykonywaną 

działalnością, 

4) na  kontach 506 i 507 ewidencjonowane są koszty programów współfinansowanych                 z 

funduszy europejskich, 

5) konto 511 – Koszty do rozliczenia – rezerwy obciążane jest jednorazowo, przed zamknięciem 

roku obrotowego wartością utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy 

emerytalne dla pracowników do zrealizowania w kolejnych latach,  a uznawane jest 

rzeczywistymi kosztami wypłaconych nagród i odpraw objętymi  rezerwą w korespondencji    z 

kontem 641 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” strona Wn. 

6) na koncie 513 - ewidencjonuje się koszty amortyzacji dużej infrastruktury naukowo-badawczej 

finansowanej dotacją celową 

7) na koncie 519 - ewidencjonuje się koszty wypłacanych stypendiów doktoranckich 

finansowanych dotacją na zadania projakościowe.  

8) na koncie 521- Koszty wydziałowe  ewidencjonuje się  z wyodrębnieniem analitycznym 

poszczególnych wydziałów,  m.in. koszty wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych, 

pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników administracyjnych Dziekanatów oraz 

koszty pozapłacowe, w szczególności koszty napraw, konserwacji, przeglądów okresowych 

aparatury i sprzętu, remontów, koszty zakupu gazów technicznych, koszty niezbędnych szkoleń  

służących rozwojowi naukowemu (w tym: związane z obsługą sprzętu i oprogramowania 
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specjalistycznego), których nie można odnieść bezpośrednio w koszty działalności naukowo-

badawczej czy dydaktycznej. 

9) na koncie 530 - Działalność pomocnicza ewidencjonuje się koszty własnych usług 

transportowych świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.  

10) konto 531 – Koszty wynajmowanych mieszkań przeznaczone jest do ewidencji kosztów 

ponoszonych na utrzymanie i eksploatację budynków mieszkalnych.  

11)  konto 540 – Koszty prawa wieczystego użytkowania gruntów  - służy do ewidencji odpisów 

amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntów.       

12)  konto 551- Koszty ogólnouczelniane służy do ewidencji kosztów wynagrodzeń pracowników 

administracyjnych i obsługi z wyłączeniem pracowników Dziekanatów oraz kosztów 

pozapłacowych związanych z zarządzaniem Uczelnią i kosztów jednostek ogólnouczelnianych 

(Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, Centrum Transferu Wiedzy).  

 

3.7.4. Ewidencja wydatków otrzymuje brzmienie 

 

Każda umowa o realizację projektu zawiera (w formie załącznika) budżet projektu uwzględniający 

różne kategorie wydatków. Wydatki dokonywane są z wydzielonego konta bankowego lub z kasy na 

podstawie dowodów księgowych takich jak: faktury, listy płac, rozliczenia delegacji krajowych 

oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 

Dla operacji występujących przy realizacji programów unijnych stosowane są następujące rodzaje 

dokumentów: 

ZE - Zakupy Fundusze Europejskie 

K/ZE - korekty dotyczące zakupów Funduszy Europejskich 

WNT -wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

FWZ - faktury wewnętrzne rej. VAT zob. 

PKE - pozostałe koszty programy europejskie 

PKK - przeksięgowanie kosztów 

LPLAC - Lista płac 

KOM - kompensaty 

RR - rozliczenie delegacji/zaliczki 

STYP - stypendia 

WB - wyciągi bankowe 

WRK - raporty kasowe 

OT - przyjęcie środka trwałego 

OTN - przyjęcie środka trwałego o niskiej wartości  

OTW - przyjęcie niskocennych przedmiotów w użytkowaniu  

OTNB -  aparatura naukowo badawcza przyjęta w całości w koszty  

ZLEC - umowy cywilnoprawne 

DWV - dowód wewnętrzny rozliczenia VAT 

 

 Koszty kwalifikowalne związane z realizacją projektów w ramach funduszy unijnych 

ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (zespół „4”) i w układzie kalkulacyjnym na kontach: 506 

-„Koszty działalność dydaktyczna i  naukowo-badawcza- programy UE” oraz 507- „Koszty 

działalność naukowo-badawczej- programy UE” ze stosownym wyodrębnieniem analitycznym 

uwzględniającym: numer projektu, źródło i rodzaj finansowania, zgodnie z następującym schematem: 

50X-0000-PR-TTTT-RRRRR 

Segment pierwszy: 50X- konta zespołu „5”, 
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Segment trzeci: numer projektu  

Segment czwarty: w zależności od źródła środków finansowych/rodzaju finansowania: 

- 0000- finansowanie UE 

- 0001- wkład własny 

- 0002- koszty niekwalifikowalne 

- 0003- wkład własny poza projektem 

- 0004 – finansowanie MZ 

- 0006 – finansowanie MNiSW 

- x000- finansowanie UE 

- x001- wkład własny 

- x002- koszty niekwalifikowalne 

- x003- wkład własny poza projektem 

x – oznacza instytucję pośredniczącą.  

 

Segment piąty: koszty według rodzaju. 

W celu wyodrębnienia ewidencji rozrachunków z kontrahentami utworzono konto 202-

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Fundusze UE”, zgodnie z następującym schematem: 

 

202-PR-KKKKK 

PR - oznacza numer projektu  

KKKKK -  numer kontrahenta. 

Dla celów rozrachunków z tytułu wynagrodzeń stażowych /stypendiów/ prowadzona jest ewidencja na 

koncie 217- „Rozrachunki z tytułu stypendiów pozostałe”. Struktura konta wygląda następująco: 

217-W-RD-SSSSS 

W- wydział studiów,  

RD- rodzaj stypendium 

SSSSS – numer studenta 

 

Do ewidencji rozliczenia zwrotu kosztów podróży beneficjentom ostatecznym środków projektu służy 

konto  249-00- „Rozrachunki z tytułu zwrotu kosztów podróży Pr.UE” 

W celu wyodrębnienia rozrachunków z tytułu rozliczenia przekazywanych zaliczek na rzecz partnera 

na podstawie zawartych umów partnerskich utworzono konto: 

249-08 - „ Rozrachunki z Partnerem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-

UA 2007-2013 zgodnie ze schematem: 

xxxxx – kontrahent 

Podstawą do rozliczenia wydatków poniesionych przez partnera projektu jest otrzymany raport 

finansowy lub inny wiarygodny dokument potwierdzający poniesione wydatki.  

W przypadku braku środków na rachunku bankowym projektu na dzień bilansowy 

poniesione koszty, w wysokości przekraczającej otrzymaną dotację, zostają przeksięgowane na 

konto 642- „Rozliczenia międzyokresowe kosztów- Projekty UE /czynne/” do rozliczenia 

w kolejnym roku sprawozdawczym. 

Do ewidencji nakładów inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych w okresie budowy lub montażu 

ponoszonych w ramach Projektów,  wykorzystywane jest  konto 081  z wyodrębnionym segmentem 

wskazującym właściwe źródło finansowania. 

 

 Konto Środki trwałe w budowie funkcjonuje zgodnie z następującym schematem: 

 

081-FF-PR-ZZ-RWYY 
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FF - segment drugi oznacza  źródła finansowania: 

       01  finansowanie z własnych środków 

02 finansowanie ze środków UE 

03 finansowanie wkładu własnego w projektach UE ze środków MZ 

04  finansowanie wkładu własnego w projektach UE ze środków własnych 

05 finansowanie wkładu własnego poza projektem UE ze środków własnych 

06 finansowanie ze środków dotacji NFOŚiGW 

07 finansowanie ze środków dotacji MZ 

08 finansowanie ze środków FPMSiD 

09 finansowanie wkładu własnego w projektach UE ze środków MNiSW 

 

PR - segment trzeci przeznaczony jest na numer projektu. 

ZZ - segmentowi czwartemu przypisane zostają jednostki organizacyjne Uniwersytetu. 

RWYY - segment piąty zarezerwowany został dla rodzaju wydatków. 

 

Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych opisane zastały 

w p. 2.1.1 oraz  2.1.2.  

Na koniec każdego miesiąca koszty poszczególnych projektów /gromadzone na kontach zespołu „5”/ 

przeksięgowywane są na konta: 725- „Koszt własny działalność dydaktyczna i naukowo –badawcza - 

programy UE” lub 728- „Koszt własny działalność naukowo-badawcza – programy UE” według 

szczegółowej ewidencji analitycznej odrębnej dla wszystkich projektów:   

725(8)-PR 

PR - numer projektu. 

 

Koszty bankowe ewidencjonowane na koncie 551 -„Koszty ogólne” z zasady traktowane są 

jako wydatki niekwalifikowane obciążające Uczelnię chyba, że zawarta umowa o realizację projektu 

stanowi inaczej. 

Koszty pośrednie naliczane są według zasad wskazanych w umowach o dofinansowanie projektów lub 

w wytycznych do projektów.  

Koszty i przychody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

stanowią element wyniku finansowego Uczelni. 

Przynajmniej raz w miesiącu dokonywana jest szczegółowa analiza operacji księgowych pod kątem 

prawidłowości księgowań.  

 

Na potrzeby realizacji projektu utworzono konto pozabilansowe 956 – Pozabilansowy podział 

kosztów – Fundusze UE z dwoma segmentami analitycznymi przeznaczonymi do  ewidencjonowania 

wszystkich kosztów w podziale na zadania bądź pozycje w zależności od charakteru danego projektu 

oraz zatwierdzonego budżetu projektu. Konto „956” posiada następujący schemat: 

956-PR-XXX. 

PR – nr projektu 

XXX – zadania / pozycje 

 

 

3.7.5. Wymogi formalne i proceduralne dokumentów księgowych związanych  z realizacją 

projektów. 
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W Uniwersytecie istnieje wymóg sprawdzania dokumentów zarówno zewnętrznych, jak                                  

i wewnętrznych pod względem : merytorycznym, formalnym  i rachunkowym. 

Dowody księgowe opisywane są zgodnie z wymogami istniejącymi w tym zakresie                                             

i zatwierdzane przez upoważnione osoby. Opis dowodu księgowego powinien zawierać m.in. 

następujące informacje: 

-  numer umowy o dofinansowanie projektu i jego nazwę, 

- adnotację o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach konkretnego Programu 

Operacyjnego, 

-  kategorię wydatku zgodną z zatwierdzonym budżetem projektu, 

-  wysokość wydatku kwalifikowanego, 

-  informacje dotyczące poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, 

- informację o zgodności wydatku z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ). 

Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektów dokonywane są za pośrednictwem uprawnionych 

działów Uczelni, które odpowiadają za prawidłowe stosowanie procedur dotyczących zamówień 

publicznych oraz zgodne z przepisami zawieranie umów cywilno-prawnych. 

Rozliczenia finansowo-księgowe projektów sporządzane są w terminach określonych umową i według 

obowiązujących w tym zakresie procedur. 

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z zawartymi umowami z instytucją pośredniczącą.          

W przypadku braku zapisu w umowie stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości. 

4.1.   Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz ich udostępnianie 

W Uczelni obowiązuje „Instrukcja zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania 

dokumentów w obszarze finansowo-księgowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” wprowadzona 

Zarządzeniem nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia   01 kwietnia 2015 roku. 

Elementami systemu rachunkowości Uczelni podlegającymi fizycznemu zabezpieczeniu,  

zapewniającemu ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, 

nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem są: 

1) Sprzęt komputerowy wspomagający księgowość. 

2) Księgowy system informatyczny. 

3) Zapasowe kopie zapisów księgowych. 

4) Księgi rachunkowe. 

5) Dowody księgowe. 

6) Dokumentacja inwentaryzacyjna. 
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7) Sprawozdania finansowe. 

Pomieszczenia, w których używany jest sprzęt komputerowy wspomagający księgowość zamykane są 

na klucz. Po zakończeniu pracy klucze oddawane są do portierni. Po godzinach pracy                                       

w pomieszczeniach przebywać może tylko osoba sprzątająca lub pracownik posiadający zezwolenie 

Kanclerza lub Jego Zastępców na pracę w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych od pracy. 

Dostęp do Zintegrowanego Systemu Informatycznego posiadają osoby, którym administrator nadał 

uprawnienia do pracy w systemie w dozwolonym zakresie działania. Dostęp  chroniony jest hasłem 

nadawanym indywidualnie dla każdego użytkownika. Funkcję administratora modułu finansowo-

księgowego pełni osoba upoważniona przez Kanclerza  

Udostępnianie zbiorów i dokumentów osobom postronnym może odbywać się wyłącznie za zgodą : 

J.M. Rektora, Kanclerza, Kwestora . W przypadku sporządzania kopii dokumentów do wydania na 

zewnątrz obowiązuje ten sam tryb uzyskania zgody z ewentualnym potwierdzeniem : za zgodność             

z oryginałem.. Za zgodność z oryginałem , poza osobami wymienionymi powyżej, mogą potwierdzać 

osoby posiadające pisemne pełnomocnictwa. 

Księgi rachunkowe mają formę wydruków oraz zapisów   na komputerowych nośnikach danych.  

Moduł finansowo księgowy – FK funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

(ZSI) opartego o oprogramowanie EGERIA. Z uwagi na fakt istnienia jednej wspólnej bazy danych dla 

modułów ZSI a zatem również dla modułu FK kopie zapasowe bazy wykonywane są wspólnie dla 

całego ZSI. Mechanizm wykonywania kopii zapasowych jest następujący: 

 kopia całej bazy danych wykonywana jest w czasie rzeczywistym                                               

z wykorzystaniem macierzy dyskowej HP EVA; 

 kopia dzienna zmian dokonywanych w bazie danych przechowywana jest                             

w zasobach dyskowych serwera bazodanowego; 

 kopia tygodniowa całej bazy danych wykonywana jest na nośniku optycznym – 

przechowywana poza serwerownią w zamkniętym pomieszczeniu wyposażonym                             

w kasetę pancerną. 

Dowody księgowe przechowywane są w Kwesturze przez 2 lata następnie przekazywane                             

do Archiwum Uczelni, w którym są przechowywane w okresach zgodnych z ustawowymi wymogami. 

Dokumenty związane z realizacją projektów unijnych podlegają rygorom archiwizowania wynikającym 

z zawartych umów. 

                        §2 
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Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) rachunkowości i uczelnianego planu kont Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 31 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem         do niniejszego zarządzenia. 

 

        §3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 

 

               Prorektor do Spraw Nauki 

       Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                   Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk 

 


