
Zarządzenie Nr 203/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 27 grudnia 2021 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „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 2021 r. poz. 217, 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 

z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości 

i uczelnianego planu 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 r., Zarządzeniem Nr 

139/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 156/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., 

Zarządzeniem Nr 146/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 30 

grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 207/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 

77/2021 z dnia 7 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) 2.1.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów otrzymuje 

brzmienie: 

„2.1.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów 

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 co miesięcznie 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 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. 

Koszty i przychody (z wyłączeniem czesnego) w danym roku sprawozdawczym do kwoty 

5000 zł brutto dotyczące kilku miesięcznych okresów sprawozdawczych podlegają 

jednorazowemu odpisaniu odpowiednio w koszty lub przychody działalności operacyjnej 

z pominięciem rozliczeń międzyokresowych.”; 

 



2) 3.6.7 Rozliczenie kosztów kształcenia otrzymuje brzmienie: 

„3.6.7 Rozliczenie kosztów kształcenia 

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 

koncie 500% przy czym w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 przyjmuje się: 

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 

500-X000-00-

0000-RRRRR 

Działalność dydaktyczna 

X000 Gdzie X to oznaczenie Wydziału (od 1 do 5)  

RRRRR koszty rodzajowe 

   

W okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021 przyjmuje się: 

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 

500-X000-00-

KIER-

RRRRR 

Działalność dydaktyczna 

X000 Gdzie X to oznaczenie Wydziału (od 1 do 5) 

KIER Oznaczenie kierunku studiów polskojęzycznych 

RRRRR koszty rodzajowe 

Nie uwzględnia się kosztów zaewidencjonowanych na kontach zespołu 500%, gdzie 

w strukturze konta na trzecim segmencie jest RD =10 (500-%000-10-0000-RRRRR), ponieważ 

koszty te zostały już odniesione na poszczególne jednostki organizacyjne (jednostki 

działalności dydaktycznej) jako rozliczenie kosztów pośrednich działalności dydaktycznej –

CEM oraz Dziekanaty. 

Ponadto rozliczeniu podlegają koszty zaewidencjonowane w okresie całego roku 

akademickiego 2020/2021 na następujących kontach księgowych związanych z dydaktyką oraz 

kontach księgowych służących ewidencji kosztów Szkoły Doktorskiej: 

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 – w części dotyczącej Studiów 

Podyplomowych 

WYDZ zgodnie z przyjętą kodyfikacją jednostek organizacyjnych - Wydział 

 RD 30- Studia podyplomowe 

TTTT Edycja studiów 

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 

856-2-0-

RRRRR 

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników 

2 Zmniejszenia 

RRRRR koszty rodzajowe 

 

W procesie wyliczania kosztu kształcenia studentów możemy wyróżnić następujące etapy: 

1. Rozliczenie wynagrodzeń – Osobowy Fundusz Płac 

 

a) Wynagrodzenia w ramach Pensum 

Łączna wartość wynagrodzenia rozumiana jako wynagrodzenie zasadnicze (równoważne 

pensum wraz z dodatkiem za staż pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 

naliczonym od tych wynagrodzeń oraz pochodnymi) odnoszona jest na kierunki i formy 

kształcenia  wskaźnikiem liczby godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela 

akademickiego na danym kierunku do jego łącznej liczby godzin zrealizowanych 

w ramach pensum: 

 

Kwota do rozliczenia = wartość wynagrodzenia * Ukier 

, gdzie: 

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

akademickim w ramach Pensum 

∑lg – całkowita liczba godzin pracownika dydaktycznego w roku akademickim w ramach 

Pensum 

Ukier – % udział kierunku w podziale kosztów. 

Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach w grupie dydaktycznej 

– 100% łącznej wartości wynagrodzenia 

Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach w grupie badawczo-

dydaktycznej – 50% łącznej wartości wynagrodzenia 

 

Dodatki dydaktyczne w 100% obciążają koszty kierunków (bez względu na 

przynależność nauczyciela akademickiego do grupy badawczo-dydaktycznej) 

z zastosowaniem wskaźnika jak wyżej. 

 

b) Dodatek do anglojęzycznych godzin w ramach obowiązującego pensum  

Rzeczywista wartość dodatków wraz z pochodnymi odnoszona jest wprost na kierunek, 

na rzecz którego realizowane są zajęcia. 

 



c) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe polskojęzyczne 

Wartość  wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikająca  z godzin ponadwymiarowych 

odnoszona jest na kierunki wskaźnikiem liczby godzin ponadwymiarowych 

zrealizowanych przez danego nauczyciela akademickiego na danym kierunku do 

wszystkich godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na kierunkach 

polskojęzycznych: 

 

Kwota do rozliczenia = wartość wynagr. za godziny ponadwymiarowe polskojęzyczne * Ukier   

, gdzie: 

Lg(kier) – liczba godzin ponadwymiarowych  zrealizowanych przez danego nauczyciela 

akademickiego na danym kierunku w danym roku akademickim 

∑lg – całkowita liczba godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na kierunkach 

polskojęzycznych w roku akademickim 

Ukier  - % udział kierunku w podziale kosztów. 

 

 

d) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe anglojęzyczne wraz z dodatkami do 

godzin ponadwymiarowych anglojęzycznych 

Wartość wynagrodzenia wraz z pochodnymi odnoszona jest wprost na kierunek, którego 

dotyczy.                                 

2. Rozliczenie wynagrodzeń – Bezosobowy Fundusz Płac  

a) Dydaktyka polskojęzyczna 

 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z umów cywilno-prawnych 

dotyczące dydaktyki polskojęzycznej, których nie da się przypisać bezpośrednio 

na kierunek, odnoszone są wskaźnikiem ilości zrealizowanych godzin w ramach 

umów cywilnoprawnych na danym kierunku do łącznej liczby godzin 

zrealizowanych w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz dydaktyki 

polskojęzycznej: 

 

Kwota do rozliczenia = wartość wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych * 

Ukier 

, gdzie: 

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. 

 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umów cywilnoprawnych dotyczące 

dydaktyki polskojęzycznej, które zostały już bezpośrednio przypisane do kierunku 

odnoszone są wprost na kierunek w stosunku 1:1. 



b) Dydaktyka anglojęzyczna 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umów cywilnoprawnych dotyczące 

dydaktyki anglojęzycznej odnoszone są wprost na kierunek w stosunku 1:1. 

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. 

 

, gdzie: 

Lgd(kier) – liczba godzin dydaktycznych na danym kierunku zrealizowana przez nauczycieli 

akademickich realizujących dydaktykę z jednostki X (w której jest on zatrudniony) 

∑Lgd – całkowita liczba godzin dydaktycznych zrealizowana przez nauczycieli akademickich 

realizujących dydaktykę  z jednostki X (suma wszystkich zrealizowanych godzin z tytułu umów 

o pracę w ramach pensum bez ponadwymiarowych) 

Ukier – procentowy udział liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych na rzecz kierunku do 

ogólnej liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych. 

 

4. Rozliczenie kosztów rzeczowych – konto księgowe 500  

a) Koszty rzeczowe, których nie da się odnieść bezpośrednio na kierunek i formę 

kształcenia rozlicza się na podstawie klucza wynikającego z godzin dydaktycznych 

zrealizowanych przez każdą jednostkę organizacyjną najniższego szczebla na rzecz 

danego kierunku i formy w stosunku do wszystkich godzin zrealizowanych przez daną 

jednostkę: 

Kwota do rozliczenia = Kwota kosztu danej jednostki organizacyjnej (z wyłączeniem 

wynagrodzeń i pochodnych) * Ukier 

 

, gdzie: 

Lgd(kier) – liczba godzin dydaktycznych na danym kierunku zrealizowana przez 

pracowników z jednostki organizacyjnej X 

∑lgd – całkowita liczba godzin dydaktycznych zrealizowana 

przez pracowników z jednostki organizacyjnej X 

Ukier – % udział kierunku w podziale kosztów. 

 

b) Koszty zaewidencjonowane na koncie 500-X000-00-0000-RRRRR, gdzie X to oznacza 

Wydział rozlicza się wskaźnikiem ilości godzin dydaktycznych zrealizowanych na 

danym kierunku przez nauczycieli akademickich danego Wydziału do łącznej liczby 

godzin dydaktycznych zrealizowanych na danym Wydziale: 

Kwota do rozliczenia = Kwota kosztu danego Wydziału * Ukier 



 

, gdzie: 

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. 

c) W przypadku gdy koszty rzeczowe zaewidencjonowane są na koncie 500-X000-00-

KIER-RRRRR (gdzie X- oznacza Wydział od 1 do 5, a na czwartym segmencie 

zdefiniowany jest kierunek studiów polskojęzycznych) odnosi się je bezpośrednio na 

ten kierunek w stosunku 1:1. 

 

5. Rozliczenie kosztów rzeczowych – konto księgowe 502 

Koszty rzeczowe Programów anglojęzycznych (z wyłączeniem rezerwy na wynagrodzenia 

z tytułu godzin ponadwymiarowych ujętej w piątym segmencie konta 502% jako 64400 oraz 

odpisu na FRPEIP zaewidencjonowanego na 502-X000-XX-0000-46501) odnosi się wprost na 

dany Program (równoważny z kierunkiem poza Programem Amerykańskim i Azjatyckim) 

w stosunku 1:1. Wyjątek stanowią koszty rzeczowe Programu Amerykańskiego i Programu 

Azjatyckiego, gdzie rozlicza się je na kierunki w ramach Programów na podstawie klucza, 

którym jest liczba studentów anglojęzycznych na danym kierunku studiów w stosunku do 

wszystkich studentów na danym Programie. 

 

6. Rozliczenie Funduszu Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników 

Zmniejszenia Funduszu Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników rozlicza się na 

wszystkich studentów 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 Programów Edukacyjnych i Pracowników 

Kas – wartość amortyzacji środków trwałych będących na stanie jednostek Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego dotycząca kierunków stomatologicznych obciążająca FRPEiP 

So – ilość studentów ogółem wszystkich programów anglojęzycznych 

Ss – ilość studentów ogółem na kierunkach lekarsko-dentystycznych programów 

anglojęzycznych 

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 konta 505-WYDZ-30-

TTTT-RRRRR i przenoszone w stosunku 1:1 na daną edycję studiów podyplomowych. 

 

8. Rozliczenie kosztów Szkoły Doktorskiej  

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

Koszty administracji Szkoły Doktorskiej rozliczane są na podstawie klucza 

wynikającego z liczby słuchaczy Szkoły Doktorskiej w ramach danej dyscypliny 

naukowej w stosunku do liczby wszystkich słuchaczy Szkoły Doktorskiej. Wyliczone 

koszty prezentowane są w zestawieniu dotyczącym kosztów kształcenia jako „Pozostałe 

koszty”. 

b. Koszty dyscyplin naukowych Szkoły Doktorskiej: nauki medyczne, nauki 

farmaceutyczne, nauki o zdrowiu – konto księgowe 508-0000-16-000X -RRRRR 

Wszystkie koszty księgowane są na analitycznych kontach księgowych i przenoszone 

w stosunku 1:1 na dana dyscyplinę naukową (z zastrzeżeniem, że składki od stypendiów 

doktoranckich Szkoły Doktorskiej zaewidencjonowane na 44113 i 44114 odnoszone są 

w „Pozostałe Koszty”).”; 

3) Załącznik Nr 3 – Struktura kont do „Zasad (polityki) rachunkowości i uczelnianego 

planu kont Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” otrzymuje brzmienie nadane 

Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

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

2021 roku. 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

   

 Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki 

 Prof. dr hab. Kamil Torres 


