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Zarządzenie Nr 206/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 23 grudnia 2020 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              

(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 1 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 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” z dnia 31 grudnia 2012 roku 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,  Zarządzeniem Nr 139/2016 z dnia  

30 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 156/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, 

Zarządzeniem Nr 146/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 143/2019 

z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. WPROWADZENIE otrzymuje brzmienie: 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest publiczną szkołą wyższą utworzoną mocą 

rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 1949 roku w sprawie założenia akademii 

lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu (Dz. U. Nr 58, 

poz.450) ze zmianami nazwy uczelni wynikającymi z: 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych 

szkół akademickich podległych Ministrowi Zdrowia (Dz. U. Nr 9, poz. 92), 

- ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej imienia Profesora Feliksa 

Skubiszewskiego w Lublinie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 17, poz. 151), 

- ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu Akademii Medycznej im. Feliksa 

Skubiszewskiego w Lublinie nazwy Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Dz. U. Nr 39, poz. 

225). 

 

Uniwersytet Medyczny funkcjonuje w oparciu o : 

1. Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U.  

2018 r., poz. 1668 z późn. zmianami).           

2. Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
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wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zmianami).                

3. Statut Uczelni uchwalony przez Senat – Uchwała CCLXXXI/2019 z dnia 26.06.2019 r. 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości                                     

w Uniwersytecie jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t. j. Dz. U.  

2019 r., poz. 351 z późn zm.). 

 

Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe wymagane Ustawą na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych tj. na 31 grudnia ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy                  

o rachunkowości. Prowadząc księgi rachunkowe, Uczelnia uwzględnia specyficzne warunki 

działalności szkół wyższych określone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                  

oraz przepisami wykonawczymi. 

Sprawozdanie finansowe podpisuje Rektor i Kwestor. Sprawozdanie podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Radę Uczelni nie później niż 6 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

 

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Rektora po zaopiniowaniu przez Radę Uczelni 

(zgodnie z § 28 Statutu). Plan rzeczowo-finansowy obejmuje realizację podstawowych 

działalności Uczelni :  dydaktycznej, naukowo-badawczej,  pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów oraz pozostałych działalności.  Podstawowym jego zadaniem jest szacowanie 

istotnych dla funkcjonowania Uczelni wielkości takich jak: przychody oraz koszty 

wg rodzajów działalności. 

Określone w planie przychody pochodzą z subwencji i dotacji budżetowych, środków 

unijnych, z przychodów własnych uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności 

oraz z innych źródeł.  

 

W myśl Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r.   poz. 

869 z późn. zm.) Uniwersytet jako uczelnia publiczna zaliczany jest do jednostek sektora 

finansów publicznych. Uczelnia tworzy fundusze: 

1) Fundusz zasadniczy. 

2) Fundusz stypendialny 

3) Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 

4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

5) Własny Fundusz na stypendia 

6) Fundusz Rozwoju Programu  

 

Uczelnia stosuje nadrzędne zasady rachunkowości określone Ustawą  o rachunkowości             

(art. 4 – 8), tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, 

zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę 

ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności a także przepisy dotyczące : 

zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny 

aktywów   i pasywów. 
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Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Rektor jako kierownik Uczelni. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 Ustawy o rachunkowości ustala się przyjęte przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie zasady (politykę) rachunkowości. 

Przez zasady (politykę) rachunkowości rozumiemy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy                       

o rachunkowości: wybrane i stosowane przez Uczelnię rozwiązania dopuszczone przepisami 

ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W sprawach 

nieuregulowanych przepisami ustawy Uczelnia stosuje krajowe standardy rachunkowości 

wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego 

standardu krajowego dopuszcza się stosowanie Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości (art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości). 

 

Zasady (polityka rachunkowości) mają na celu przedstawienie obowiązujących                           

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: 

1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: 

a) Zakładowego Planu Kont, 

b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach  danych, 

c) opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego). 

4) zasad rozliczania kosztów i przychodów, 

5) zasad rozliczania środków z funduszy unijnych, 

6) systemu służącego ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych 

oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów), 

7) przechowywanie dokumentów księgowych (archiwizowanie). 

2. 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;  

2) Udziały/akcje 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.  
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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, uzyskania przychodów 

w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach) lub innych pożytków, w tym również 

z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości 

niematerialne i prawne które nie są użytkowane przez Uczelnię, lecz są posiadane przez nią 

w celu osiągnięcia tych korzyści – 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).  

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. 
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Uczelnia nalicza odsetki za nieterminowe regulowanie należności zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 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:  

a) w przypadku studentów nie rzadziej niż na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 

od uregulowanych należności,   

b) 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.  

6.1) 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.  

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 - tworzone są na podstawie  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i są 

to :  

1. Fundusz zasadniczy. 

2. Fundusz stypendialny 

3. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

5. Własny Fundusz na stypendia 

6. Fundusz Rozwoju Programu  

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

1. odpisy z zysku netto,  

2. 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,  

3. równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek 

budynków  i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów, 

4. równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i lokalach oraz 

obiektach inżynierii lądowej i wodnej, zrealizowanych w ramach inwestycji 

wspólnych, 

5. równowartość nieodpłatnie otrzymanych skarbowych papierów 

wartościowych/obligacji. 

Fundusz zasadniczy zmniejsza się w szczególności o : 

1. pokrycie straty netto, 

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

3. równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii 

lądowej   i wodnej oraz gruntów,  

4. wartość likwidowanych budynków, pomniejszoną o odpisy umorzeniowe, 

 

Fundusz Stypendialny tworzony jest z dotacji podmiotowej oraz z innych źródeł, 

przeznaczany  jest m.in. na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t. j. stypendium socjalne, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora.  

Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 roku środki finansowe 

z Funduszu Pomocy Materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 uchylonej Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, zasiliły stan Funduszu Stypendialnego. Do obsługi finansowej 

Funduszu prowadzone są odrębne rachunki bankowe. 

 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tworzony jest z dotacji podmiotowej, 

przeznaczany jest na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, 

kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. 

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. Do obsługi finansowej Funduszu prowadzone są odrębne rachunki 

bankowe. 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest w formie odpisu na podstawie 

przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.  Zasady dysponowania Funduszem 

określa 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. Do obsługi finansowej Funduszu prowadzone są odrębne rachunki 

bankowe. Odsetki bankowe od zgromadzonych środków pieniężnych funduszu zwiększają 
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jego stan. 

 

Własny Fundusz na Stypendia tworzony jest w formie odpisu w ciężar kosztów działalności 

w zakresie kształcenia i działalności naukowej ze środków pochodzących  z innych źródeł niż 

środki określone  w art. 365 Ustawo Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  w wysokości 

nie większej niż 20 % planowanego zysku netto na dany rok z zachowanie zasady, 

że w przypadku osiągnięcia mniejszego zysku niż planowany, wysokość odpisu ulega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu.. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby 

to stratę w danym roku obrotowym. Odpis dokonany w danym roku może być 

wykorzystywany począwszy od następnego roku obrotowego. Fundusz przeznaczony jest 

na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz na stypendia naukowe dla doktorantów 

i młodych naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie posiadających wybitne 

osiągnięcia naukowe. Wysokość środków do zadysponowania  z Własnego Funduszu 

Stypendialnego UM w Lublinie   w danym roku akademickim określa każdorazowo Rektor 

w formie zarządzenia. 

Fundusz Rozwoju Programu tworzony jest w formie odpisu w ciężar kosztów działalności 

dydaktycznej programów anglojęzycznych w wysokości środków zatwierdzonych w Planie 

rzeczowo-finansowym Uczelni na dany rok budżetowy.  

Fundusz zwiększa się środkami do wysokości 10% przychodów z tytułu czesnego 

osiągniętych w danym roku budżetowym w ramach poszczególnych programów 

z zastrzeżeniem, że odpis  może być dokonany do wysokości niepowodującej wyniku 

ujemnego Uczelni w danym roku budżetowym.   

Fundusz Rozwoju Programu na dzień 01.01.2020 r. został zasilony niewydatkowanymi             

w latach poprzednich środkami Funduszu Rozwoju Programu tworzonego według zasad 

obowiązujących do 31.12.2019 roku, przy jednoczesnym uznaniu w tej wysokości 

przychodów z tytułu prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach Programów 

anglojęzycznych i  obciążeniu kosztów prowadzenia tej działalności. 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 osób realizujących zlecone zadania 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, 

e) imprezy o charakterze kulturalnym, naukowym lub sportowym oraz sympozja, 
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konferencje  i inne uroczystości, 

f) wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w postaci: folderów,  

informatorów, albumów i filmów oraz inne formy promocji, 

Zasady tworzenia i dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Programu określa 

Zarządzenie Rektora. 

 

Poza funduszami wymienionymi powyżej w UM w Lublinie na podstawie odrębnego 

zarządzenia Rektora powołuje się „ Fundusz Promocji” i określa zasady jego funkcjonowania. 

 

Fundusz Promocji tworzony jest poprzez dokonanie 20 –to % odpisu od przychodów 

z tytułu opłat rekrutacyjnych wnoszonych przez kandydatów na studia stacjonarne 

i niestacjonarne. 

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 dydaktycznych, badawczych, kulturalnych, sportowych 

organizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności 

Uniwersytetu Medycznego.  

 

Ewidencja operacji dotyczących tworzenia i wykorzystania Funduszu Promocji prowadzona 

jest przy wykorzystaniu rozliczeń międzyokresowych przychodów.  

3. 2.1.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów otrzymuje 

brzmienie : 

1)  Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - określają stan przychodów (długo-                                   

i krótkoterminowych) w wartości nominalnej na dzień bilansowy, których rozliczenie 

następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się  

zgodnie z art. 41 ust.1-2 ustawy o rachunkowości między innymi : 

a) równowartość środków pieniężnych, pochodzących z subwencji i innych środków 

zewnętrznych otrzymanych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, naukowo-

badawczych i dydaktycznych,  jeżeli stosownie do przepisów ustawowych nie 

zwiększają  kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń 

międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody operacyjne, 

równolegle do ponoszonych kosztów: 

b) równowartość otrzymanych nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: 

środków trwałych, środków trwałych w  budowie oraz wartości niematerialnych 

i prawnych (do wysokości niezamortyzowanej ich wartości - art. 41 ust 2 cyt. ustawy 

o rachunkowości); 

c) naliczenia opłat semestralnych za świadczone usługi edukacyjne;  czesne za studia 

ewidencjonowane jest z wykorzystaniem rozliczeń międzyokresowych 

przychodów i odpisywane comiesięcznie w przychody. 

W semestrze zimowym -  3/5 wysokości czesnego zarachowane zostaje w  przychody 

roku bieżącego (1/5 miesięcznie), pozostała część tj. 2/5 należnego czesnego 
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pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów do rozliczenia w roku 

następnym. 

Czesne za semestr letni ewidencjonowane jest na rozliczeniach międzyokresowych 

przychodów i odpisywane, w okresach miesięcznych, w  1/5 jego 

wysokości w przychody (począwszy od marca do lipca); 

d) naliczenia z tytułu opłat za studia podyplomowe – ewidencjonowane są                         

z wykorzystaniem rozliczeń międzyokresowych przychodów i odpisywane 

comiesięcznie w przychody do wysokości poniesionych kosztów. Nadwyżka 

przychodów nad kosztami pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów 

na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w kolejnym roku; 

e) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych do obsługi 

projektu rachunkach bankowych, jeżeli z umowy wynika, że podlegają zwrotowi do 

instytucji pośredniczącej; 

f) inne, pozostające do rozliczenia w okresach przyszłych, w tym równowartość 

otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

W bilansie prezentowane są w pasywach jako „inne rozliczenia międzyokresowe” 

z podziałem na krótko- i długoterminowe. 

2) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów: 

a) koszty rodzajowe poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym a dotyczące 

przyszłych okresów stanowią zapisy strony Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów”; zaliczamy do nich m.in.; 

 koszty prenumeraty czasopism, gazet i innych publikacji krajowych oraz czasopism 

zagranicznych; 

 koszty dostępu do elektronicznych baz danych; 

 koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych dotyczące 

przyszłych okresów sprawozdawczych; 

 koszty składek członkowskich opłacanych „z góry”; 

 koszty ponoszone w ramach realizacji projektów unijnych nie mające pokrycia 

w dotacji do rozliczenia w dacie otrzymania środków (zasada współmierności 

kosztów i przychodów); 

3) Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów: (strona Ma) – stanowią zobowiązania 

w części przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności : 

a) ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów na rzecz Uczelni,   

b) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (świadczenia 

emerytalne i nagrody jubileuszowe), a kwotę  zobowiązania można oszacować 

w sposób wiarygodny, mimo, iż data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. 

4. 3.4. Raportowanie i sprawozdawczość w systemie Egeria otrzymuje brzmienie: 

Z poziomu modułu Należności i zobowiązania istnieje możliwość wykonania szeregu 

raportów, zarówno raportów będących wydrukami wprowadzonych dokumentów (np. nota 

odsetkowa) jak i dających informacje zbiorcze służące do analizy stanu rozrachunków 

i rozliczeń.  

Moduł zawiera m.in. następujące raporty: 
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- stan rozliczeń w walucie krajowej i w walutach zagranicznych, 

- analiza płatności, 

- struktura wiekowa płatności, 

- potwierdzenie sald, 

- polecenie przelewu, 

- raport kasowy, 

- wyciąg bankowy, 

- rejestr zakupów i sprzedaży, 

- nota odsetkowa, 

- potwierdzenie salda, 

- druk wezwania do zapłaty, 

- wydruki KP/KW, 

- deklaracja podatkowa, 

- odsetki prognozowane od zobowiązań i należności. 

Możliwe jest monitorowanie rozrachunków z poziomu formularza Monitor rozrachunków, 

który pozwala na zadawanie pytań w wielu przekrojach rozrachunków.    

Z poziomu modułu Środki Trwałe istnieje możliwość generowania i drukowania 

dokumentów świadczących o stanach i ruchach środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz niskocennych przedmiotów w użytkowaniu; np.: 

 raporty stanu składników majątku wg jednostek organizacyjnych (w ujęciu ilościowo-

wartościowym), 

 raporty amortyzacji (dotychczasowej i planowanej oraz bilansowej i podatkowej), 

 raporty inwentaryzacyjne (tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych, możliwość 

wykonania  i wydruku raportów :  różnic inwentaryzacyjnych, rozliczenia 

inwentaryzacji, stanu majątku po rozliczeniu inwentaryzacji),  

 raporty o ruchu składników majątku  (wprowadzonych i zdjętych ze stanu                      

w wybranym okresie, 

 raporty składników majątku według źródeł finansowania, 

 dowody m.in.: OT, OTN i OTW (przyjęcia środka trwałego i wartości niematerialnych  

i prawnych),  LT (likwidacji), LTC (likwidacja częściowa), PRN (przyłączenie), WYL 

(wydzielenie) PR (przeszacowania), 

 karty inwentarzowe składników majątku. 

 

System pozwala na tworzenie specjalistycznych wydruków sprawozdawczych typowych dla 

szkół wyższych dotyczących różnych okresów (lat obrotowych bądź zestawień na konkretny 

dzień) pod warunkiem prawidłowego skonfigurowania wydruku i przypisania w pozycje 

sprawozdawcze danych zawartych w systemie. Występują szablony sprawozdań 

finansowych takich jak: 

- bilans, 

- rachunek zysków i strat, 

5. 3.5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych otrzymuje 

brzmienie : 

Zespół kont „0” – Aktywa trwałe  
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Konta zespołu „0” służą do ewidencji majątku trwałego (art. 3 ust. 1 pkt. 13÷17 Ustawy                

o rachunkowości) 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, 

g) inwestycji w nieruchomości. 

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

trwałego i 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 służy do ewidencji środków trwałych o wartości początkowej 

przekraczającej: 

 kwotę 3.500,00 zł – dla środków przyjętych do użytkowania do dnia 31 grudnia 2017 

r.,  

 kwotę 10.000,00 zł – dla środków przyjętych do użytkowania od 01 stycznia 2018 r. 

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,  

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 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 : 
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 –  kwoty 3.500,00 zł i jest wyższa niż 1.500,00 zł – dla środków przyjętych do użytkowania 

do dnia 31 grudnia 2017 r., 

 –  kwoty 10.000,00 zł  i jest wyższa niż 3.500,00 zł . – dla środków przyjętych do 

użytkowania od 01 stycznia 2018 r. 

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 to nabyte przez Uczelnię prawa majątkowe                             

(nie wytworzone we własnym zakresie) nadające się do gospodarczego wykorzystania,                   

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone                    

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 - Wartości niematerialne i prawne - strona Wn – służy do ewidencji nabycia 

wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej : 

–   kwotę 3.500,00 zł – dla WNiP przyjętych do użytkowania do dnia 31 grudnia 2017 r., 

-    kwotę 10.000,00 zł – dla WNiP przyjętych do użytkowania od 01 stycznia 2018 r. 

Konto 021 – Wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane - strona Wn –              

służy do ewidencji nabycia wartości niematerialnych i prawnych których wartość nabycia nie 

przekracza : 

–  kwoty 3.500,00 zł i jest wyższa niż 1.500,00 zł – dla  WNiP    przyjętych do użytkowania            

do dnia 31 grudnia 2017 r., 

 – kwoty 10.000,00 zł  i jest wyższa niż 3.500,00 zł  – dla WNiP przyjętych do użytkowania           

od 01 stycznia 2018 r. 

Po stronie Ma konta 020/021 księguje się wszelkie zmniejszenia 

stanu  wartości niematerialnych i prawnych 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. 



 

13 
 

Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe – służy do ewidencji składników 

długoterminowych aktywów finansowych takich jak: udziały i akcje w obcych jednostkach, 

skarbowe papiery wartościowe. 

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 wykazywana jest wartość aktywów z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 

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).  

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 -  Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

               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. 

Po stronie Wn kont 081 i 083  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,  

e) nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 

Po stronie Wn konta 082 księguje się zakup gotowych środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Po stronie Ma kont 081 i 083 księguje się zmniejszenia wartości środków trwałych 

w budowie, a w szczególności:  

a) przyjęcia na stan środków trwałych z zakończonego tytułu inwestycyjnego, 

b) sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie rozpoczętych inwestycji budowlanych, 

c) wartość zlikwidowanych środków trwałych w budowie, które nie dały 

zamierzonego efektu gospodarczego. 
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Po stronie Ma konta 082 księguje się przyjęcie  środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych na stan Uczelni. 

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 o wartości : 

- od 200,00 do 1.500,00 zł -  przyjęte do użytkowania do dnia 31 grudnia 2017 r. 

- od 500,00 do 3.500,00 zł -  przyjęte do użytkowania od dnia 01 stycznia 2018 r. 

095- Niskocenne składniki trwałego użytkowania szczególnie atrakcyjne o wartości : 

-  poniżej 200,00 przyjęte do użytkowania do dnia 31 grudnia 2017 r. 

-  poniżej 500,00 przyjęte do użytkowania od dnia 01 stycznia 2018 r. 

096- Niskocenne wartości niematerialne i prawne, 

097- Grunty, 

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 obrotu 

gotówkowego z tytułu : wynagrodzeń, delegacji, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, domów studenckich, programów współfinansowanych z funduszy europejskich 
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i innego obrotu gotówkowego.   

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

znajdujących się na rachunkach bankowych Uczelni, w tym: lokat w walucie polskiej i obcej. 

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 

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 krajowych i zagranicznych 

rozrachunków z tytułu sprzedaży prowadzonej przez Uczelnię (z wyłączeniem usług 

dydaktycznych);  występuje wydzielenie analityczne wg rodzajów sprzedaży. 

Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami towarów i usług 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. 
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Konto 204 – Przedpłaty przekazane na poczet dostaw i usług – wg podziału analitycznego 

na dostawców krajowych i zagranicznych. 

Konto 206 – Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych – wg podziału 

analitycznego na dostawców krajowych i zagranicznych. 

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  

Konta 210 i 211 służą 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 i studia podyplomowe – służy do ewidencji 

rozrachunków z tytułu specjalizacji i studiów podyplomowych organizowanych przez 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  

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

uwzględniająca odrębność rozliczeń finansowych w poszczególnych domach studenckich. 

Konto 215 – Rozrachunki z tytułu stypendiów z  Funduszu Stypendialnego 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 na Stypendia  

Konto 218 - Rozrachunki z tytułu stypendiów – Szkoła Doktorska 

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 stanu rozrachunków z :  

 Urzędem Skarbowym - z tytułu podatków (VAT, podatek dochodowy od osób 

fizycznych - w tym podatek od świadczeń socjalnych – i prawnych),  

 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – z tytułu  składek ubezpieczeniowych, 

tj. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz FP,  

 innymi podmiotami – z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (dotyczy m.in. opłat 

i podatków lokalnych). 

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 
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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 237 - Rozrachunki z tytułu pożyczki na pokrycie negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 - Pożyczki Antykryzysowej 

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. 

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 pomniejsza wartość należności od odbiorców - 

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, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz księgozbioru. 

Konto 310 – Materiały w magazynie – ewidencja zwiększeń na podstawie 
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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 rodzajowy 

oraz kalkulacyjnym z podziałem na poszczególne działalności. Księgowanie kosztów na 

konta zespołu „5” następuje na bieżąco, równolegle z zapisem na kontach zespołu „4” przy 

użyciu konta 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 

433 - Wynagrodzenia dla Członków Rady Uczelni 

441 – Składki na ubezpieczenia społeczne 

442 - Składki od wynagrodzeń i stypendiów 

443 - Składki od stypendiów stażowych studentów 

444 – Składki od wynagrodzenia uzupełniającego 

445 – Odpisy na fundusze zakładowe 

449 – Świadczenia na rzecz pracowników 

450 – Podatki i opłaty 

463 – Podróże służbowe 

465 – Fundusz Rozwoju Programu  

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: 
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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, studia podyplomowe/  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, koszty rekrutacji, 

koszty przewodów doktorskich, Chóru, Zespołu Pieśni i Tańca, programów Erasmus 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, 

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 z dotacji celowej.  

514 – Koszty działalności domów studenckich - ewidencja analityczna kosztów 

generowanych przez domy studenckie. 

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). 
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540 – Koszty - Prawo wieczystego użytkowania gruntu 

551 – Koszty - Ogólnouczelniane obejmujące koszty wynagrodzeń pracowników 

administracyjnych, koszty pozapłacowe związane z zarządzaniem Uczelnią oraz koszty 

Biblioteki Głównej i Wydawnictwa UM 

552 - Koszty sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

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 konto  „5” jest zamykane a saldo przenoszone  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 

finansowo-księgowych 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 działalności dydaktycznej – służy do ewidencji przychodów z tytułu 

przyznanych przez Ministra Zdrowia środków finansowych: 

1. Subwencji w części przeznaczonej przez Uczelnię na utrzymanie i rozwój 

potencjału dydaktycznego,  w tym m.in. : 

a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,  

b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich,  

c) rozwój zawodowy pracowników uczelni. 

Subwencja stanowi przychód z podstawowej działalności operacyjnej roku bieżącego.                 

W przypadku zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których 
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wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł, sfinansowanych subwencją, Uczelnia odnosi 

równolegle do odpisów amortyzacyjnych ich równowartość w pozostałe przychody 

operacyjne w korespondencji z kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Środki 

z subwencji wydatkowane w formie nakładów inwestycyjnych (I i II grupa) po zakończeniu 

i oddaniu inwestycji do użytkowania zwiększają fundusz zasadniczy w korespondencji 

z kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. 

2. Dotacji podmiotowej  na realizacją zadań związanych z prowadzeniem 

podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy 

dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów 

laboratoryjnych. 

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, studiami podyplomowymi; 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 środki z budżetu – służy 

w szczególności do ewidencji przychodów: 

1. Z tytułu przyznanych przez Ministra Zdrowia środków finansowych w ramach 

subwencji w części przeznaczonej przez Uczelnię na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego,  w tym m.in.: 
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a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c) kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 

wynikami. 

Sposób rozliczania subwencji w części przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego opisano przy koncie 700.  

 

2. Z tytułu środków finansowych przyznanych przez NCN na realizację projektów 

badawczych/grantów. 

 W wysokości ponoszonych kosztów bieżących oraz zakupu środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł, 

równowartość tych kosztów Uczelnia wykazuje w przychodach z podstawowej działalności 

operacyjnej w korespondencji z kontem 845 – „Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 

środki z budżetu”. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość 

początkowa przekracza 10.000,00 zł, równolegle do odpisów amortyzacyjnych ich 

równowartość Uczelnia odnosi w pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z kontem 

848 - „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.  

Wyjątek stanowią Umowy NCN finansowane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r.  o zasadach  finansowania nauki, zgodnie z którą koszty zakupu aparatury 

naukowo-badawczej stanowią koszty bieżące projektu.  

3. Z tytułu środków finansowych przyznanych przez NCBiR na realizację 

projektów naukowo-badawczych (szczegółowe zasady rozliczania środków opisane 

zostały w p. 3.7) 

4. Z tytułu środków finansowych przyznanych przez inne instytucje na realizację 

projektów naukowo-badawczych (szczegółowe zasady rozliczania środków opisane 

zostały w p. 3.7) 

 

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

ewidencja według jednostek dokonujących sprzedaży i typów odbiorców /szpitale, 

i pozostali odbiorcy zewnętrzni/. 

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.: 

a) wynajem powierzchni, 

b) sprzedaż usług bibliotecznych, 

c) usługi reklamy, sponsoringu, 

d) odpłatne korzystanie z parkingu, 

e) sprzedaż Wydawnictwa UM. 

713 – Przychody z dotacji celowych finansujących infrastrukturę badawczą – księguje 

się przychody do wysokości kosztów okresu finansowanych w ramach dotacji z wyłączeniem 
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kosztów amortyzacji rozliczanej w czasie. 

714 – Przychody z tytułu działalności domów studenckich - księguje się przychody 

z tytułu zakwaterowania w domach studenckich oraz przychody z tytułu pozostałej sprzedaży 

prowadzonej przez poszczególne domy studenckie. 

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: 

720 – Koszt własny – działalność domów studenckich  

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. 

 

Do rejestracji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych utworzone zostały 

następujące konta: 

760 – Pozostałe przychody operacyjne – obejmują między innymi ewidencję :  

a) przychodów z tytułu darowizn składników majątkowych i pieniężnych,  

b) przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych  finansowanych ze źródeł 
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zewnętrznych za wyjątkiem środków trwałych z grupy I i  II,  

c) otrzymane odszkodowania,  

d) rozwiązanie odpisów aktualizujących należności,  

e) refundacje poniesionych  kosztów podróży służbowych,  

f) 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. 

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

funduszu zasadniczego , który jest odzwierciedleniem majątku Uczelni. 

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 Stypendialny – służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń 

funduszu. Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu określają przepisy 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

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

zwiększeń  i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia oraz 
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gospodarowania środkami funduszu określają przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym       i nauce,  Ustawa  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 

1994 r., oraz przepisy wewnętrzne. 

Konto 852 – Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – służy do ewidencji stanu oraz 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu. Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu 

określają przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Konto 855 – Własny Fundusz na Stypendia  tworzony przez : 

1) odpisy w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej; 

2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych 

- przeznaczony na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla 

pracowników i doktorantów. 

Konto 856 – Fundusz Rozwoju Programu  służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń                     

i zmniejszeń funduszu. Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu określa 

odrębne zarządzenie Rektora. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Konto służy do ewidencji przychodów rozliczanych w czasie. 

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

służy do ewidencji przychodów zakwalifikowanych do rozliczenia w przyszłym okresie z 

tytułu  uczestnictwa w: kursach, sympozjach, konferencjach,  szkoleniach i studiach 

podyplomowych 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 – środki z budżetu – ewidencja  

subwencji i dotacji z Ministerstwa Zdrowia,   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 środków na finansowanie 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 w roku 
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następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Konto 860 – Wynik finansowy   

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

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 obciążenia wyniku finansowego.  

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 wskazuje wynik finansowy 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  

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  

961 – Rozliczenie umów z ABM – koszty z BO 

974 – Koszty NKUP 

976 – Przychody z innych źródeł  

980 - Koszty służące zapobieganiu i przeciwdziałaniu epidemii COVID-19 

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

Załącznik nr 3 zawiera szczegółową strukturę kont występujących w Zakładowym Planie 

Kont  

 

6. Punkt 3.6.7 Rozliczenie kosztów kształcenia otrzymuje brzmienie : 

Koszty kształcenia studentów/doktorantów  rozlicza się raz w roku po zakończeniu roku 

akademickiego, który zgodnie z regulaminem studiów trwa od 1 października do 30 września 

następnego roku kalendarzowego.  Koszty kształcenia obejmują koszty bezpośrednie i koszty 

pośrednie rozliczane w podziale na kierunki i formy kształcenia a w przypadku Szkoły 

Doktorskiej na dyscypliny naukowe. 

Do ewidencji kosztów kształcenia służy wyodrębnione konto w ewidencji pozabilansowej. 

Pozabilansowe konto kosztu kształcenia ma postać: 

951-RRRR-MM-KIER-RODZ 

gdzie: 

RRRR - rok poniesienia kosztu 

MM - miesiąc poniesienia kosztu 

KIER - numer kierunku studiów/rodzaj dyscypliny naukowej 

RODZ - analityka kosztu według rodzaju. 

KIER - 4 znakowy kierunek studiów zawiera informację o wydziale, numerze kierunku 

w ramach wydziałów oraz formie studiów (stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe),          

a w przypadku słuchaczy szkoły doktorskiej rodzaj dyscypliny naukowej. 

W procesie wyliczenia kosztu kształcenia rozliczeniu podlegają koszty zaewidencjonowane 

na odpowiednich kontach księgowych związanych z dydaktyką oraz kontach księgowych 

służących ewidencji kosztów Szkoły Doktorskiej. 

 

500-JEDN-00-

0000-RRRRR 

Działalność dydaktyczna 

JEDN zgodnie z przyjętą kodyfikacją jednostek organizacyjnych (dydaktycznych) 

-katedry, kliniki, zakłady, pracownie, Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

RRRRR koszty rodzajowe 

502-WYDZ-

RD-TTTT-

RRRRR 

Działalność dydaktyczna – programy anglojęzyczne 

WYDZ zgodnie z przyjętą kodyfikacją jednostek organizacyjnych - wydział 

RD 20 -  program amerykański, 30 - program europejski, 40 - program 

azjatycki, 50 - program arabski, 60 – HUATUO program Wspólnego 

Kształcenia, 70 – program międzynarodowy, 80 – program Indyjski,  90 – 

program GULF. 

RRRRR koszty rodzajowe 

505-WYDZ-

RD-TTTT-

RRRRR 

Działalność dydaktyczna – pozostała 
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WYDZ zgodnie z przyjętą kodyfikacją jednostek organizacyjnych - wydział 

 RD 00- Działalność dydaktyczna - pozostała  

 0036 Centrum Symulacji Medycznej 

RRRRR koszty rodzajowe 

508-0000-RD-

TTTT-

RRRRR 

Koszty Szkoły Doktorskiej 

RD 16 – Koszty Szkoły Doktorskiej 

TTTT 0000 – Szkoła Doktorska – Administracja; 0001 – Szkoła Doktorska – 

dyscyplina nauki medyczne; 0002 – Szkoła Doktorska – dyscyplina nauki 

farmaceutyczne; 0003 – Szkoła Doktorska – dyscyplina nauki o zdrowiu. 

RRRRR Koszty rodzajowe 

856-X-0-

RRRRR 

Fundusz Rozwoju Programu 

 

X Zmniejszenia 

RRRRR koszty rodzajowe 

                                                

W procesie wyliczania kosztu kształcenia studentów możemy wyróżnić następujące etapy:     

   1.       Rozliczenie wynagrodzeń – Osobowy Fundusz Płac                                             

Rozliczeniu podlega obliczone i zaksięgowane w danym okresie wynagrodzenie dla 

nauczycieli akademickich z tytułu umów o pracę. 

Wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie % podziału czasu pracownika na poszczególne 

kierunki studiów oraz, w przypadku słuchaczy Szkoły Doktorskiej, na rodzaje dyscyplin 

naukowych. 

Kwota do rozliczenia = Kwota Wynagrodzeń * Ukier   

Kwota Wynagrodzeń = Kwota brutto + pochodne od wynagrodzeń osobowego funduszu płac                                                  

, gdzie: 

Lg(kier) – liczba godzin pracownika dydaktycznego  na kierunku/dyscyplinie x, w danym 

roku akademickim z tytułu umów o pracę. 

∑lg – całkowita liczba godzin pracownika dydaktycznego w roku akademickim z tytułu 

umów  

o pracę.  

Ukier  - % udział kierunku/dyscypliny w podziale kosztów. 

 

    2.        Rozliczenie wynagrodzeń – Bezosobowy Fundusz Płac  

Rozliczeniu podlega obliczone,  zaksięgowane w danym okresie wynagrodzenie dla 

nauczycieli akademickich z umów cywilnoprawnych.  

Wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie % podziału czasu pracownika na poszczególne 

kierunki studiów. 

Kwota do rozliczenia = Kwota Wynagrodzeń * Ukier   

Kwota Wynagrodzeń = Kwota brutto + pochodne od wynagrodzeń bezosobowego funduszu 

płac 
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Lg(kier) – liczba godzin pracownika dydaktycznego  na kierunku x, w danym roku 

akademickim z tytułu umów cywilnoprawnych,   

∑lg – całkowita liczba godzin nauczyciela akademickiego w roku akademickim, z tytułu 

umów cywilnoprawnych,  

Ukier  - % udział kierunku w podziale kosztów. 

 

    3.        Nierozliczone koszty wynagrodzeń 

W przypadku, gdy został poniesiony koszt wynagrodzenia, dotyczący pracownika 

nierealizującego godzin dydaktycznych w danym roku akademickim jego koszt jest 

rozliczany zgodnie z proporcją przyjętą do rozliczenia kosztów wynagrodzeń osobowych dla 

kierunków z pominięciem kierunków anglojęzycznych, studiów podyplomowych, studiów 

doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej. 

Kwota do rozliczenia = Kwota  Wynagrodzeń * Ukier  

 
Kwyn.(kier) – Koszt wynagrodzeń na danym kierunku studiów (z pominięciem studiów 

anglojęzycznych, podyplomowych, studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej.  

∑Kwyn – całkowity koszt  wynagrodzeń (z pominięciem studiów anglojęzycznych, 

podyplomowych, studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej  

Ukier  - % udział kierunku w podziale kosztów. 

 

4.    Rozliczenie kosztów rzeczowych – konto księgowe 500  

Koszty rzeczowe rozlicza się na podstawie klucza wynikającego ze zrealizowanych godzin 

dydaktycznych w ramach danego kierunku studiów. Godziny dydaktyczne obliczane są 

w ramach każdego kierunku i  w ramach każdego z wydziałów.  

Kwota do rozliczenia = Kwota kosztu danego wydziału (z wyłączeniem wynagrodzeń 

i pochodnych) * U kier 

 

 

Lgd(kier) – liczba godzin dydaktycznych na danym kierunku 

zrealizowana przez pracowników z wydziału X 

∑lgd – całkowita liczba godzin dydaktycznych zrealizowana przez pracowników z wydziału 

X 

Ukier  - % udział kierunku w podziale kosztów. 

 

5.    Rozliczenie kosztów rzeczowych – konto księgowe 502 

Koszty rzeczowe studentów anglojęzycznych (podział na programy) rozlicza się na podstawie 

klucza, którym jest liczba studentów anglojęzycznych na danym kierunku studiów. 
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Gdzie: 

K – koszty rzeczowe programu 

So – ilość studentów ogółem danego programu anglojęzycznego 

Sk – ilość studentów na danym kierunku studiów danego programu anglojęzycznego 

 

6.    Rozliczenie   Funduszu Rozwoju Programu 

Zmniejszenia Funduszu Rozwoju Programu rozlicza się na wszystkich studentów Programów 

anglojęzycznych (z wyłączeniem wartości amortyzacji środków trwałych będących na stanie 

jednostek Wydziału Lekarsko - Dentystycznego rozliczanej jedynie na  studentów 

anglojęzycznych kierunków stomatologicznych) wg ilości studentów.  

 

 
Gdzie: 

K –  zmniejszenia Funduszu Rozwoju Programu 

Kas – wartość amortyzacji środków trwałych będących na stanie jednostek Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego  dotycząca kierunków stomatologicznych obciążająca FRP 

So – ilość studentów ogółem wszystkich programów anglojęzycznych 

Ss – ilość studentów ogółem na kierunku lekarsko-dentystycznym  programu 

anglojęzycznego 

Sk – ilość studentów na danym kierunku studiów anglojęzycznych 

Wyliczone koszty prezentowane są w zestawieniu dotyczącym kosztów kształcenia jako 

„Pozostałe Koszty”. 

7.   Rozliczenie kosztów – Studia Podyplomowe konto księgowe 505 

Wszystkie koszty księgowane są na analitycznych kontach księgowych i przenoszone 

w stosunku 1:1 do pozabilansowej ewidencji kosztów kształcenia.      

8. Rozliczenie kosztów – Centrum Symulacji Medycznej konto księgowe „505”     

Koszty CSM rozliczane są na podstawie klucza wynikającego ze zrealizowanych godzin 

dydaktycznych w ramach danego kierunku studiów. Godziny dydaktyczne obliczane są 

w ramach każdego kierunku i w ramach każdego z wydziałów. Wyliczone koszty 

prezentowane są w zestawieniu dotyczącym kosztów kształcenia jako „Pozostałe koszty”.         

 

9. Rozliczenie kosztów  Szkoły Doktorskiej. 

a.  Koszty Administracji Szkoły Doktorskiej  konto księgowe „508-0000-16-0000”          

Koszty administracji Szkoły Doktorskiej rozliczane są na podstawie klucza 

wynikającego z liczby słuchaczy Szkoły Doktorskiej w ramach danej dyscypliny 

naukowej. Wyliczone koszty prezentowane są w zestawieniu dotyczącym kosztów 

kształcenia jako „Pozostałe koszty”.      

  

b. Koszty Dyscyplin naukowych Szkoły Doktorskiej: nauki medyczne, nauki 
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farmaceutyczne, nauki o zdrowiu) -  konto księgowe „508-0000-16-000X”. 

Wszystkie koszty księgowane są na analitycznych kontach księgowych i przenoszone    

w stosunku 1:1 do pozabilansowej ewidencji kosztów kształcenia.    

 

                                                                                   §2 

 

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

2020 roku, z wyjątkiem pkt. 3.5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 

syntetycznych  w części dotyczącej zespołu kont : 

 „9” – Konta pozabilansowe – konto 980 z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 roku 

 „2”  –  Rozrachunki i roszczenia – konto 237 z mocą obowiązującą od 22 czerwca 2020 

roku. 

 „5” – Koszty według typów działalności i ich rozliczanie – konto 552 z mocą obowiązującą 

od 1 września 2020 roku. 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Prorektor ds. Nauki  
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