
Załącznik  

do Zarządzenia nr 51 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30.12.2019 r. 

 

Zasady (polityka) rachunkowości 

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

§ 1 

Słowniczek 

Użyte w niniejszych Zasadach (polityce) rachunkowości określenia oznaczają: 

1) uczelnia, UwB, Uniwersytet – Uniwersytet w Białymstoku, 

2) rektor - Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, 

3) rada uczelni – Radę Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku, 

4) kwestor – Kwestora Uniwersytetu w Białymstoku, 

5) wydział – wydział, instytut, szkołę doktorską, 

6) ustawa o rachunkowości  ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 351), 

7) ustawa o finansach publicznych – ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Ogólne zasady 

1. Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia publiczna prowadzi rachunkowość zgodnie  

z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i na podstawie art. 408 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668  

z późn. zm.).  

2. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe wymagane art. 45 ustawy o rachunkowości 

na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczegółowością określoną w załączniku  

nr 1 do ustawy o rachunkowości.  

3. Uczelnia prowadzi samodzielną politykę finansową na podstawie rocznego planu 

rzeczowo-finansowego, w którym oszacowuje przychody oraz koszty działalności. 

Powyższy plan skonstruowany jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

4. Rektor jest kierownikiem jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

5. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu  

3 miesięcy od dnia bilansowego.  

6. Roczne sprawozdanie finansowe, po zbadaniu przez biegłego rewidenta, podlega 

zatwierdzeniu przez radę uczelni, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  

7. Podział i pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego przez radę uczelni.  

8. Zatwierdzone przez radę uczelni roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego 

rewidenta i uchwałą rady uczelni podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym. 

9. Prowadząc księgi rachunkowe uczelnia uwzględnia specyficzne warunki działalności 

szkół wyższych określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce.  

10. Działalność uczelni finansowana jest w szczególności z: 

1) subwencji z budżetu państwa  na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  

i badawczego, 

2) środków uzyskanych z budżetu państwa na naukę, 

3) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, 
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4) opłat administracyjnych, 

5) odpłatnej działalności badawczej i usługowej, 

6) przychodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatności za korzystanie 

z tych składników, 

7) przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, ofiarności publicznej, 

8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 

9) wpływów z komercjalizacji badań naukowych. 

11. Uczelnia tworzy fundusze: 

1) fundusz zasadniczy,  

2) fundusz stypendialny,  

3) fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, 

4) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy lub statut, w tym 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego podstawę odpisu stanowią 

planowane przez Uczelnię roczne wynagrodzenia osobowe w rozumieniu art. 110 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przepisami. 

12. Uczelnia stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone w art. 4–8 ustawy  

o rachunkowości, 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 prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, 

inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.  

13. Dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej Uniwersytetu w Białymstoku, ustalenia 

wyniku finansowego oraz błędu podstawowego, w rozumieniu art. 54 ust. 1 ustawy  

o rachunkowości, przyjmuje się jako kwotę istotną, kwotę o wysokości przekraczającej 1% 

sumy aktywów bilansu. 

14. Zasady (polityka) rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących na 

Uniwersytecie w Białymstoku:  

1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,  

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

3) sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:  

a) 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) systemów służących ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów).  

 

§ 3 

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej za wyjątkiem 

Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. 

2. Księgi rachunkowe Uniwersytetu w Białymstoku prowadzone są:  

1) w siedzibie Uczelni w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 B,  

2)  w siedzibie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.  

3. Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, 

rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny.  
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4. Rokiem obrotowym dla Uniwersytetu jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 

1 stycznia i kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego 

roku obrotowego, a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem 

bilansowym. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni 

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę uczelni. Zamknięcie ksiąg 

rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania 

zapisów księgowych w zbiorach danych, tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Rok 

obrotowy stosowany jest również do celów podatkowych. Rok obrotowy pokrywa się  

z okresem sprawozdawczym, który obejmuje: 

a) Miesiąc 

 d sumowania obrotów i sald kont syntetycznych, 

 do uzgodnienia z dziennikiem i zapisami ewidencji szczegółowej obrotów i sald 

kont analitycznych; 

b) Kwartał dla sporządzania: 

 sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach Pb-Z, Rb-N, 

 sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 i Z-03, 

 sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług DNU-K; 

c) Rok dla sporządzania: 

 Bilansu, 

 rachunku zysków i strat, 

 informacji dodatkowej, 

 zestawienia zmian w kapitałach, 

 rachunku przepływów środków pieniężnych, 

 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03, 

 sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01/s, 

 deklaracji Podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, 

 sprawozdania z działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych 

PNT-01/s. 

5. Ustala się następujące okresy sprawozdawcze:  

1) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, 

2) Uczelnia sporządza sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

szkół wyższych F-01/s dla GUS i wprowadza informacje do Systemu POL-on w 

terminach określonych przepisami.  

6. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem 

oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Oprogramowaniem stosowanym 

przez Uniwersytet w Białymstoku jest XEMI firmy Merinosoft wersja 13.XX.X.X; jest 

ono użytkowane od 2017 roku. 

7. Program komputerowy, stosowany w Uniwersytecie, zabezpiecza powiązanie 

poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość 

odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego 

obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. W dzienniku stosuje 

się miesięczną numerację dokumentów. 

8. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: 

1) podwójnego księgowania,  

2) systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi 

głównej,  
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3) odnośnie do zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, 

kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego 

powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.  

9. Księgi rachunkowe przenosi się na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość 

zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg 

rachunkowych, na koniec roku obrotowego. 

10. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących 

księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady przechowywania  

i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję 

oprogramowania. 

11. Księgi rachunkowe Uniwersytetu obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum 

zapisów) i sald, które tworzą:  

1) dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia 

wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych.  

2) księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi 

głównej, które prowadzi się dla:  

a) środków trwałych,  

b) wartości niematerialnych i prawnych,  

c) środków trwałych w budowie,  

d) zapasów,  

e) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,  

f) rozrachunków publicznoprawnych,  

g) rozrachunków z pracownikami,  

h) pozostałych rozrachunków,  

i) operacji sprzedaży,  

j) operacji zakupu, 

k) kosztów,  

l) odpisów amortyzacyjnych,  

m) ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,  

n) innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów, 

3) zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. 

12. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych 

dowodów źródłowych, rektor może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej 

za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące 

operacji. Nie dotyczy to jednak operacji, których przedmiotem są zakupy opodatkowane 

podatkiem od towarów i usług.  

13. Zasady, tryb, metody i terminy inwentaryzacji reguluje Instrukcja Inwentaryzacyjna 

wprowadzana odrębnym zarządzeniem rektora.  

14. Rodzaje i przeznaczenie dokumentów księgowych stosowanych w systemie finansowo-

księgowym określa załącznik nr 2 do Polityki Rachunkowości 

 

§ 4 

Definicje pojęć stosowanych w Polityce Rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku 

Cena nabycia – cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, 

bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz 

powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 

aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami 

transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,  

a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe 
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ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym 

w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny rynkowej. 

Koszt wytworzenia produktu – obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku  

z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z jego 

wytworzeniem. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, 

koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty 

poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje 

w dniu wyceny 

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów: 

 będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat 

produkcyjnych, 

 ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci  

i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny, 

 magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych 

kosztów  jest niezbędne w procesie produkcji, 

 kosztów sprzedaży produktów. 

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. 

Cena (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów – możliwa do uzyskania na dzień 

bilansowy cena jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, 

pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane  

z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży,  

a powiększona o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny 

sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość 

godziwą na dzień bilansowy. 

Wartość godziwa – kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony,  

a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi 

i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 

Trwała utrata wartości – zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej 

części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. 

Odpis aktualizujący wartość aktywów – odpis doprowadzający wartość składnika aktywów 

wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do 

ustalonej w inny sposób wartości godziwej. 

Cena nabycia (koszt wytworzenia) środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych – obejmuje ogół kosztów poniesionych przez 

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania, w tym również: 

 niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 koszt zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 

Koszty bezpośrednie – to koszty, które wprost można zakwalifikować do poszczególnych 

rodzajów działalności 

Koszty pośrednie – to koszty utrzymania Uczelni, tzn. koszty ogólnouczelniane, w tym 

koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz koszty 

rzeczowe, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów 

działalności. 

Działalność dydaktyczna - to kształcenie studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia, doktorantów studiów doktoranckich  

i doktorantów szkół doktorskich, prowadzenie studiów podyplomowych  
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i kursów dokształcających finansowana z subwencji z budżetu państwa, ze środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz przychodów własnych.  

Działalność badawcza – to prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczenie usług badawczych finansowana ze środków przewidzianych w budżecie państwa 

na naukę, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz odpłatności za świadczone 

usługi badawcze. 

Działalność pomocnicza – to działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz 

innych działalności. 

Działalność pośrednia ogólnouczelniana – to działalność generująca koszty wspólne 

Uczelni w szczególności koszty administracji centralnej i biblioteki.  

Działalność naukowa - to prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowane 

ze środków własnych Uniwersytetu w Białymstoku 

Transakcja - to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne 

świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. 

Pozycje obligujące do zastosowania metody podzielonej płatności – towary lub usługi  

z załącznika nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§ 5 

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 

1. Zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

1) Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi  

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 

zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu lub oddane w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze. Są to w szczególności:  

a) nieruchomości, w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, 

budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego,  

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

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,  

d) inwentarz żywy,  

e) przedmioty, które przed dniem 1 stycznia 1995 r. nie były zaliczane do środków 

trwałych: eksponaty muzealne, urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, sprzęt 

przeciwpożarowy, meble, dywany,  

f) obce środki trwałe używane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, 

jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do 

składników majątkowych Uczelni.  

2)  Składniki majątkowe od 1 stycznia 2020 roku, których cena nabycia lub koszt 

wytworzenia są niższe lub równe kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

lecz wyższe niż 700,00 zł (słownie siedemset złotych), a okres użytkowania wynosi 

co najmniej jeden rok zalicza się do materiałów i odnosi w koszty jako materiały.  

W celu zapewnienie kontroli prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową  

w podziale na jednostki organizacyjne uczelni według osób materialnie 

odpowiedzialnych.  

3) Składników majątkowych od 1 stycznia 2020 roku o wartości przekraczającej kwotę  

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), lecz ze względu na przewidywany okres 

użytkowania równy lub krótszy niż 1 rok, nie zalicza się do środków trwałych, a do 

kosztów materiałów. 
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4) Składniki majątkowe od 1 stycznia 2020 roku o wartości przekraczającej kwotę  

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i okresie użytkowania krótszym niż rok 

należy zaliczyć do środków trwałych, jeżeli okres ich przewidywanego użytkowania 

wydłuży się i naliczyć amortyzację oraz skorygować koszty. Nie stanowią środków 

trwałych nieruchomości, które nie są użytkowane dla realizacji zadań statutowych, 

lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 

wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub innych 

pożytków. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, środki takie zaliczane są 

do inwestycji.  

5) Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 

(KŚT).  

6) Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, 

prawa majątkowe nadające się do wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 

jednostki, od 1 stycznia 2020 roku o wartości przekraczającej kwotę 5000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych), w szczególności: 

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub 

zdobniczych.  

7) Wartość początkową środków trwałych podwyższa się, jeżeli uległy ulepszeniu  

w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji od  

1 stycznia 2020 roku o kwotę przewyższającą kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie 

części składowych lub peryferyjnych.  

8) Ewidencja środków trwałych od 1 stycznia 2020  o wartości początkowej wyższej niż 

kwota 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych), prowadzona jest w księgach 

inwentarzowych środków trwałych przez Dział Nauki dla środków trwałych z grupy 

3-6 i 8, dla pozostałych grup środków trwałych przez Dział Administracyjno-

Gospodarczy. Jednostka każdorazowo dokonuje wyboru metody amortyzacji na dzień 

oddania do użytkowania środka trwałego. 

9) Księga inwentarzowa środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje:  

a) numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, 

które ten numer posiadają,  

b) nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,  

c) wartość początkową i jej zmiany,  

d) określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery  

i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki, określenie 

rodzaju rozchodu oraz datę operacji,  

e) osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują 

się środki trwałe.  

10) Jednostki organizacyjne uczelni prowadzą ewidencję wartości niematerialnych  

i prawnych w księgach inwentarzowych według zasad określonych dla środków 

trwałych.  

11) Dział Ewidencji, Inwentaryzacji i Likwidacji Majątku prowadzi ilościowo-

wartościową ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  

w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby materialnie 

odpowiedzialne (system ewidencji komputerowej). 

12) Jednostki organizacyjne uczelni zobowiązane są do uzgadniania zapisów w księgach 

inwentarzowych z ewidencją prowadzoną w Dziale Ewidencji, Inwentaryzacji  

i Likwidacji Majątku na dzień inwentaryzacji.  
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2. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych.  

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, począwszy 

od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub 

wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość 

odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania.  

2) Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od budynków, lokali oraz obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, nalicza się jedynie umorzenie. 

3) Wartość środka trwałego podlegającego amortyzacji to wartość księgowa brutto 

pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz wartość istotnej 

pozostałości środka trwałego. 

4) Wartość początkową środków trwałych, z wyjątkiem gruntów niesłużących 

wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek 

używania lub upływu czasu.  

5) Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych od 1 stycznia 2020, których 

wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty 5000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych), dokonuje się drogą systematycznego, planowego 

rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres. 

6) Amortyzacji dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników 

majątkowych bądź postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia 

niedoboru. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których 

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów. 

7) Środki trwałe amortyzowane są wg ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 

Stawki te odpowiadają stawkom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

8) Dla wartości niematerialnych i prawnych okres amortyzowania nie może być krótszy 

niż:  

a) 24 miesiące  od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw 

autorskich,  

b) 24 miesiące  od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów 

radiowych i telewizyjnych,  

c) 12 miesięcy  od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,  

d) 60 miesięcy  od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, w tym prawa 

wieczystego użytkowania gruntów. 

9) Składniki majątkowe, od 1 stycznia 2020 których wartość początkowa z dnia przyjęcia 

jest równa lub niższa od kwoty 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych), traktuje się 

jako materiały i odpisuje się je w ciężar kosztów w miesiącu oddania ich do 

użytkowania. W celu zapewnienia kontroli, dla materiałów o okresie użytkowania 

dłuższym niż rok, w przedziale wartości od 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) do 

kwoty 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dodatkowo prowadzona jest 

ewidencja pozabilansowa. Nie amortyzuje się wartości niematerialnych i prawnych, 

których wartość w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa od kwoty 

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Traktuje się je jak usługi obce i odnosi  

w koszty w momencie zakupu. 

10) Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, 

aktualizowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Finansów według 

wskaźników przeliczeniowych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Jeżeli po zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych wartość 
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początkowa środka trwałego przekracza 10% ceny rynkowej, to przeszacowanie 

może nastąpić z zastosowaniem ceny rynkowej.  

11) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych 

używanych sezonowo dokonuje się tylko za okres ich wykorzystania. Jednostka 

każdorazowo dokonuje wyboru metody amortyzacji na dzień oddania do użytkowania 

środka trwałego. Środki trwałe amortyzowane są wg ekonomicznej użyteczności 

środka trwałego. Stawki te odpowiadają stawkom ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne podane w wykazie stawek amortyzacyjnych 

mogą być podwyższane lub indywidualnie ustalane w momencie przyjęcia do 

użytkowania. 

3. Przez środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, 

urządzenia i aparaturę (zaliczane do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych), w 

których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające 

złożone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także 

pozostałą aparaturę naukowo-badawczą. Środki trwałe oraz wartości niematerialne  

i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 

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

4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów. 

1) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych 

w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres 

budowy środka trwałego.  

2) Udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej  

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

3) Zapasy materiałów prowadzi się według ewidencji ilościowo-wartościowej i wycenia 

się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. 

Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie w poszczególnych magazynach: 

a) obrotów materiałowych,  

b) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca.  

4) Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, wg 

zasady „pierwsze weszło  pierwsze wyszło”. Materiały zakupione do bezpośredniego 

zużycia zalicza się w koszty w momencie zakupu. Zapisy kartoteki ilościowej, 

prowadzonej w magazynach muszą być uzgadniane przynajmniej raz w roku  

z zapisami w kartotekach ilościowo-wartościowych, prowadzonych przez 

odpowiednie służby w działach podległych kwestorowi. Poszczególne dowody 

magazynowe dostarczane są do Działu Ewidencji, Inwentaryzacji i Likwidacji 

Majątku, na ich podstawie dokonuje się obciążenia kosztów jednostek otrzymujących 

te materiały.  

5) Zapasy towarów wycenia się wg cen ewidencyjnych. Uczelnia prowadzi ewidencję 

ilościowo-wartościową zapasów towarów w cenach ewidencyjnych.  

6) Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według kosztów 

wytworzenia (materiały, robocizna z pochodnymi i inne koszty bezpośrednie plus 

koszty wydziałowe). Saldo produkcji w toku na dzień bilansowy pozostaje na kontach 

zespołu 5. 

7) Inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe papiery wartościowe) wycenia się wg 

wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej w zależności od tego, która z nich jest 

niższa. Wyceny dokonuje się przynajmniej raz do roku na dzień bilansowy. 
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8) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności 

aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników 

kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź 

zagrożonych upadłością. Uczelnia rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za 

zwłokę w zapłacie należności, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę listową poleconą. 

Wyceny dokonuje się raz do roku na dzień bilansowy. 

9) Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty 

sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość 

udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość. Wyceny dokonuje 

się raz do roku na dzień bilansowy. 

10)  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej 

zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not 

odsetkowych. Wyceny dokonuje się raz do roku na dzień bilansowy. 

11)  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. Dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych stosuje 

się bilansową wycenę środków pieniężnych w walutach obcych. Środki pieniężne  

w walutach obcych rozchoduje się metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.  

12)  Fundusze własne  tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określa 

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

13)  Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia Uczelni.  

14)  Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.  

5. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. 

1) Uniwersytet, na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych, przyjął metodę ustalania różnic kursowych zgodnie z zasadami 

przyjętymi w przepisach o rachunkowości. 

2) Do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów zalicza się ujęte w księgach 

rachunkowych różnice kursowe z tytułu: 

a) transakcji walutowych, 

b) dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, 

c) wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. 

3) Przez transakcję walutową należy rozumieć każdą operację, dokonaną z udziałem 

aktywa lub pasywa wyrażonego w walucie, powodującą powstanie różnic kursowych 

zrealizowanych. 

Różnice kursowe z tytułu uzyskiwanych przychodów w walutach obcych stanowią 

różnicę pomiędzy: 

˗ wartością kwoty w walucie po kursie rozpoznania przychodu, 

˗ wartością kwoty w walucie po kursie z dnia faktycznego otrzymania tego 

przychodu (zapłaty należności). 

Różnice kursowe z tytułu ponoszonych kosztów w walutach obcych stanowią 

różnicę pomiędzy wartością kwoty w walucie po kursie rozpoznania kosztu  

a wartością kwoty w walucie po kursie z dnia faktycznego poniesienia tego kosztu 

(zapłaty zobowiązania). 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie: 

˗ faktycznie zastosowanym z dnia otrzymania należności (kursie bankowym) –  

w przypadku wpływu waluty na konto w wyniku otrzymania spłaty należności, 
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˗ faktycznie zastosowanym z dnia otrzymania należności (kursie bankowym)   

w przypadku zapłaty należności, 

˗ średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji – w przypadku 

wyceny uzyskanego przychodu oraz poniesionego kosztu wynikającego 

z otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dokumentu stanowiącego 

podstawę do zaksięgowania (ujęcia) przychodu, kosztu w księgach 

rachunkowych w dacie wystawienia faktury, 

˗ średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji – w przypadku 

pozostałych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, dla 

których nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego. 

4) W przypadku, gdy płatność za zakup lub usługę została dokonana z konta prywatnego 

pracownika lub jego prywatną kartą płatniczą – zakup ten rozliczany jest  

w wysokości faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków. Do wydatków 

tych nie zalicza się prowizji bankowych z tytułu dokonania transakcji. W przypadku 

zapłaty przez pracownika za zakup z własnych środków, dopuszczalne jest 

przedstawienie tzw. dowodu zastępczego w sytuacji, gdy niemożliwe było uzyskanie 

faktury. Dowodem zastępczym może być w szczególności: potwierdzenie rezerwacji 

biletu, paragony, potwierdzenie zapłaty, bilety za przejazdy. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dowodem zastępczym może być wydruk z rachunku 

bankowego pracownika z załączonym oświadczeniem o niemożliwości pozyskania 

innego dokumentu, zaakceptowany przez osoby uprawnione. 

5) Jeżeli odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków 

niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych stanowią inaczej, 

przy wycenie przychodów i kosztów, a także wpływu i rozchodu środków z rachunku 

walutowego należy stosować kursy określone w przepisach dotyczących 

poszczególnych projektów. 

6) Wyceny aktywów i pasywów dla celów podatkowych dokonuje się na ostatni dzień 

roku podatkowego po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym dla 

danej waluty przez NBP. Różnice kursowe wynikające z takiej wyceny stanowią 

odpowiednio przychody lub koszty podatkowe. 

7) Wycena pozycji pozabilansowych wyrażonych w walucie obcej dokonywana jest na 

dzień bilansowy i uwzględniana w podatku dochodowym. 

8) Do wyceny wpływu i rozchodu walut obcych na własnym walutowym rachunku 

bankowym stosuje się kursy: 

a) w ciągu roku obrotowego: 

˗ w przypadku wpływu na rachunek z tytułu regulowania należności oraz 

naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – kurs 

średni ogłaszany dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy, 

˗ w przypadku rozchodu waluty z rachunku z tytułu regulowania zobowiązań oraz 

pobranej przez bank prowizji bankowej – kurs zastosowany do wyceny waluty 

przy wpływie z zachowaniem metody FIFO, 

b) na dzień bilansowy – zgromadzone na bankowym rachunku walutowym  

waluty wycenia się według średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty na ten 

dzień przez NBP. 

6. Zasady stosowane przy rozliczaniu delegacji zagranicznych i zaliczek w walucie obcej. 

1) W rozliczeniu podróży służbowej zagranicznej należy wykazać wszelkie wydatki 

dotyczące danego wyjazdu, bez względu na formę wypłaty.  
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2) Do rozliczenia wydatków związanych z delegacją zagraniczną stosuje się jeden kurs. 

Przyjmuje się, że na Uniwersytecie jest to kurs, po jakim zaewidencjonowano 

wypłatę zaliczki, z wyjątkiem: 

a) przypadku wypłacenia pracownikowi zaliczki w złotych polskich – do rozliczenia 

stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

wypłaty zaliczki, 

b) przypadku niepobrania przez pracownika zaliczki – do rozliczenia poniesionych 

wydatków przyjmuje się kurs faktycznie zastosowany przy zakupie waluty na 

zwrot kosztów delegacji, a jeżeli zwrot następuje w walucie polskiej, to wtedy 

stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

zwrotu środków, 

c) przypadku przedstawienia przez pracownika rozliczenia wydatków opłaconych 

przelewem lub kartą płatniczą, przekraczających wysokość pobranej zaliczki – do 

rozliczenia stosuje się kurs banku pracownika, 

d) przypadku dokonania przedpłaty na wydatki związane z delegacją zagraniczną 

pracownika – przedpłaty na usługi hotelowe, opłaty konferencyjne, środki 

transportu itp. – do rozliczenia stosuje się kurs faktycznie zastosowany (kurs 

bankowy) z dnia dokonania przedpłaty. 

3) Wypłata zaliczki: do wypłaty zaliczki na delegacje stosuje się kurs, po którym środki 

zostały przyjęte na rachunek bankowy z uwzględnieniem metody FIFO: w przypadku 

zakupu w banku – kurs z dnia pobrania środków, w przypadku wypłaty z rachunku 

walutowego – kurs, po którym środki zostały przyjęte przy uwzględnieniu metody 

FIFO. 

4) Rozliczenie zaliczki: w przypadku niewydatkowania zaliczki w całości, pracownik 

zobowiązany jest do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę. 

Zwrot niewykorzystanej zaliczki nie jest ponownie wyceniany. Przy przyjęciu 

środków na rachunek bankowy walutowy stosuje się kurs uwzględniony przy jej 

wypłacie. 

5) W przypadku rozliczania kosztów noclegu przy podróży zagranicznej w wysokości 

przekraczającej limit, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej, od wartości przekraczającej kwotę limitu potrącany jest ZUS i zaliczka na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

7. Zasady wyceny zobowiązań warunkowych. 

Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek 

zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości  

w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń, nad którymi uczelnia nie ma pełnej 

kontroli. Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie uczelni, 

które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco 

wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania 

spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. 

W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest 

opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego 

(ujęte w księgach uczelni w ewidencji pozabilansowej). Zobowiązanie warunkowe 

wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie 

oszacowanej wartości.  

8. Uczelnia nie tworzy rezerwy ani aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. jest z tego podatku zwolniona.  
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9. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów. 

1) Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości 

nominalnej przychodów (długo i krótkoterminowych), których realizacja następuje  

w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się 

między innymi:  

a) środki pieniężne, w tym w formie dotacji i subwencji na realizację działalności 

dydaktycznej, naukowej, badawczej, dopłat otrzymanych na sfinansowanie 

nabycia lub wytworzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do 

przepisów ustawowych nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,  

b) przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe, środki 

trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne,  

c) otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty (udokumentowane fakturą VAT) na 

poczet dostaw towarów i usług,  

d) wpływy z tytułu odpłatności za studia:  

˗ otrzymane na poczet obecnego i przyszłego roku rozrachunkowego: opłaty 

semestralne wniesione na początku roku akademickiego rozliczane są  

w sposób następujący: 70% opłaty zarachowane zostaje w przychody danego 

roku, a pozostałe 30% odnoszone jest w rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, do rozliczenia w następnym roku kalendarzowym,  

˗ opłaty semestralne wnoszone na poczet semestru letniego odnoszone są  

w przychody roku, którego dotyczą.  

2) Rozliczenia międzyokresowe kosztów:  

a) wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na 

przyszłe okresy, stanowią stronę Wn konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

b) koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w korespondencji z kontem zespołu l, 2, 3. 

Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu 4, uznając konto Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów i równocześnie w ciężar konta zespołu 5  

w korespondencji z kontem Rozliczenie kosztów,  

c) w bilansie rozliczenia międzyokresowe kosztów prezentowane są w aktywach 

jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów (strona Ma) stanowią zobowiązania przypadające na bieżący okres 

sprawozdawczy. W bilansie rozliczenia są one prezentowane w pasywach jako 

inne zobowiązania krótkoterminowe.  

3) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe: konto pozostałych rozliczeń 

międzyokresowych służy do ewidencji naliczonych na dzień bilansowy odsetek od 

lokat bankowych, które w myśl prawa nie stały się jeszcze należnością, choć 

zwiększają już przychody finansowe.  

W bilansie prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe aktywa finansowe 

inne aktywa pieniężne.  

15. Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT. 

1) Podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie Rozrachunki  

z budżetem w rozwinięciu analitycznym, niezbędnym dla potrzeb rozliczania VAT. 

Sprzedaż wyrobów, towarów i usług lub innych składników majątkowych podlega 

księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z ustawą 

o podatku od towarów i usług, w Uczelni występują czynności zrównane ze sprzedażą, 

tj.: przekazanie towarów na reprezentacje i reklamę, darowizny oraz nieodpłatne 

świadczenia usług, import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których 

podatek należny ewidencjonowany jest bezpośrednio na konto 221-2. 
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2) Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie VAT należny 221-2 w rozwinięciu 

analitycznym niezbędnym dla potrzeb rozliczania VAT. VAT należny do rozliczenia 

w następnych okresach ewidencjonowany jest w rejestrach sprzedaży w miesiącu, 

którego dotyczy. Przed rozliczeniem VAT za dany miesiąc, rejestry sprzedaży 

przypadające na miesiąc bieżący i następny uzgadniane są z odpowiednimi obrotami 

konta 221-2. Dodatkowo rejestry sprzedaży uzgadniane są z zestawieniami faktur 

wystawionych w danym miesiącu i generowane przez program do wystawiania faktur. 

Po zakończeniu każdego miesiąca sporządza się zestawienie zbiorcze rejestrów 

sprzedaży. Przed sporządzeniem deklaracji VAT-7 dokonuje się przeksięgowania  

z kont 221-1 i 221-2 wartości przypadających na dany miesiąc na konto  220-01 

Rozrachunki z budżetem z tytułu VAT. 

3) Zakupy towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną ewidencjonuje się na 

kontach kosztowych w odpowiednim rozwinięciu analitycznym. Podatek VAT 

naliczony od towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną nie 

podlega odliczeniu, jeżeli kwota podatku jest mniejsza niż 10 zł. Podatek ten 

ewidencjonuje się na koncie 221-1 w odpowiednim rozwinięciu analitycznym. 

Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach ewidencjonowany jest 

na koncie 221-1 i w rejestrze zakupu VAT w miesiącu, w którym przysługuje prawo 

do odliczenia. 

4) Wartości salda konta 221-1 i odpowiednich rejestrów zakupu podlegają uzgodnieniu 

przed sporządzeniem deklaracji VAT-7. Rejestr zakupów służących wyłącznie 

sprzedaży opodatkowanej podlega uzgodnieniu z wystawionymi przez UwB 

refakturami. Przed sporządzeniem deklaracji VAT-7 dokonuje się przeksięgowania  

z kont 221-1 wartości przypadających na dany miesiąc na konto 220-01 Rozrachunki  

z budżetem z tytułu VAT. 

5) Rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na koncie 

Rozrachunki z budżetem z tytułu VAT. Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego 

okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją. 

6) Przy dostawie (przekazaniu lub zużyciu) towarów należących do uczelni na cele inne 

niż związane z działalnością UwB, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku 

od towarów i usług, uczelnia nalicza podatek od towarów i usług przy dokonywaniu 

tych czynności w przypadku, gdy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części. Jeżeli 

takie prawo nie przysługiwało, to czynność przekazania, o której mowa wyżej jest 

zwolniona z podatku VAT.  

 

§ 6 

Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe Uczelni sporządzane na ostatni dzień roku obrotowego składa się  

z: 

 bilansu, 

 rachunku zysków i strat, 

 informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia, 

 rachunku przepływów pieniężnych, 

 zestawienia zmian w funduszach. 

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej w pełnych 

kwotach bez stosowania zaokrągleń.  

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg  

rachunkowych jednostki oraz rektor. Należy podać również datę podpisu, co z uwagi na 



15 
 

obowiązek uwzględnienia tzw. zdarzeń po dniu bilansowym jest bardzo istotne. Odmowa 

podpisania sprawozdania przez którąkolwiek ze zobowiązanych do tego osób wymaga 

pisemnego uzasadnienia, które dołącza się w formie skanu do sprawozdania finansowego. 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez radę uczelni, nie 

później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie 

finansowe jednostki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podział lub pokrycie wyniku 

finansowego netto Uczelni następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę 

uczelni, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. 

1. Bilans 

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący  

i poprzedni rok obrotowy. Jeżeli bilans sporządzany jest na dzień inny niż kończący 

bieżący rok obrotowy, wykazuje się w nim stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na 

dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. 

Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów 

wynika z ich wartości księgowej, z uwzględnieniem: 

a) dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) oraz odpisów 

aktualizujących, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów 

trwałych, 

b) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników obrotowych, 

c) odpisów aktualizujących wartość należności. 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po 

kompensacie, jeżeli uczelnia ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów  

i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto, albo jednocześnie 

wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe. Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe fundusze tworzone na podstawie 

odrębnych przepisów, niezaliczone do funduszy własnych, wykazuje się w pasywach 

bilansu w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne. 

 

2. Rachunek zysków i strat. 

1) Na Uniwersytecie sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.  

2) Wynik finansowy netto składa się z:  

a) wyniku ze sprzedaży,  

b) wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,  

c) wyniku z operacji finansowych,  

d) obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 

od osób prawnych.  

3) Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto uczelni, a ujemny – stratę netto, która 

podlega pokryciu z funduszu zasadniczego. Zysk netto przeznacza się na fundusz 

zasadniczy. Uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty podejmuje 

rada uczelni.  

3. Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

Uniwersytet sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, która 

polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje 

niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki 

innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do 

właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej). Przy sporządzaniu 

rachunku przepływów pieniężnych stosowany jest Krajowy Standard Rachunkowości    

nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych.  

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 
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1) Uczelnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie przedstawia 

zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego 

i ich przyczyny, w tym także z tytułu przychodów i kosztów odnoszonych 

bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny z pominięciem rachunku zysków i strat.  

2) Fundusz zasadniczy zwiększa się w szczególności o:  

a) odpisy z zysku netto,  

b) równowartość sfinansowanych z dotacji i środków z innych źródeł, zakończonych 

i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie budynków i lokali 

oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

c) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek 

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

d) równowartość przyjętych do użytkowania budynków i lokali, obiektów inżynierii 

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

e) kwoty zwiększenia wartości majątku uczelni, wynikające z aktualizacji wyceny 

środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) Fundusz zasadniczy zmniejsza się w szczególności o:  

a) straty uczelni,  

b) umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

c) równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej oraz gruntów,  

d) kwotę zmniejszenia wartości majątku Uczelni, będącej skutkiem aktualizacji 

wyceny środków trwałych, przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Szczegółowość sprawozdania finansowego. 

Uniwersytet sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:  

1) bilansu,  

2) rachunku strat i zysków,  

3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,  

4) rachunku przepływów pieniężnych,  

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.   

6. Na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych oraz kwoty dochodów przeznaczonych na cele statutowe uczelni, przychody 

i koszty wynikające z kont bilansowych skorygowane o pozycje niebędące przychodami  

i kosztami podatkowymi odnoszone są na konto pozabilansowe.  

 

§ 7 

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1. Zakładowy Plan Kont. 

1) Zakładowy Plan Kont Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiący Załącznik nr 1 do 

Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku, zawiera wykaz kont 

księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisuje przyjęte przez uczelnię zasady 

klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania 

tych kont z kontami księgi głównej.  

2) Plan kont definiuje:  

a) konta bilansowe, służące do ewidencji aktywów i pasywów, konta wynikowe 

ewidencjonujące przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności,  

b) konta rozrachunkowe, umożliwiające ustalenie stanu należności i zobowiązań 

według kontrahentów i tytułu rozrachunków,  

c) konta pozabilansowe,  
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d) zasady tworzenia i strukturę kont analitycznych,  

e) skorowidze kont zawierające zbiory kontrahentów, pracowników i inne zbiory 

systemowe, a także wykazy kont syntetycznych i analitycznych 

w systematycznym układzie.  

2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych.  

1) Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem licencjonowanego programu 

wspomagającego księgowość.  

System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące moduły:  

a) Finanse 

b) Pracownicy 

c) Sprzedaż 

d) Organizacja 

2) Posiadana przez uczelnię dokumentacja użytkownika jest zgodna z wymogami ustawy 

o rachunkowości i zawiera m.in.:  

a) wykaz programów,  

b) procedury wraz z opisem algorytmów i parametrów,  

c) opis programowych zasad ochrony danych, a w szczególności metody 

zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,  

d) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich 

funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania 

danych. Dokumentacja użytkowa przechowywana jest w Dziale Aplikacji 

Komputerowych. 

3) Programowe zasady ochrony danych. 

Programowe zasady ochrony danych w jednostce, a w szczególności metody 

zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, określone zostały  

w instrukcji użytkownika.  

4) Opis algorytmów i parametrów. 

Opis algorytmów i parametrów poszczególnych programów został zamieszczony  

w dokumentacji użytkownika systemów informatycznych.  

 

§ 8 

Zasady rozliczania kosztów i przychodów 

1. W uczelni wyróżnia się następujące grupy przychodów i kosztów działalności 

podstawowej:  

˗ przychody i koszty działalności dydaktycznej i naukowej,  

˗ przychody i koszty działalności badawczej.  

2. Do przychodów z działalności dydaktycznej i naukowej zalicza się w szczególności:  

a) subwencje budżetowe przyznane przez właściwego ministra, przeznaczone na 

utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego 

b) przychody z tytułu:  

˗ odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, 

˗ wpływów ze sprzedaży wydawnictw,  

˗ opłat z tytułu postępowania związanego z przyjęciem na studia,  

˗ jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 

związanego z tokiem studiów, a opłaty za wydanie odpisu dyplomu 

doktorskiego i habilitacyjnego w języku polskim i  obcym) 

˗ sprzedaży składników własnego mienia,  
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˗ odpłatności za korzystanie z mienia uczelni przez osoby trzecie na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy, 

˗ opłat za działalność kulturalną i usługową, realizowaną przez studentów  

i pracowników w ramach zespołów kulturalnych i artystycznych, kół naukowych 

i innych grup działających przy uczelni,  

˗ pozostałej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem infrastruktury 

Kampusu UwB, 

˗ opłat za korzystanie z mieszkań zakładowych,  

˗ opłat za konferencje i zjazdy,  

˗ sprzedaży usług pozaedukacyjnych,  

˗ udziałów i odsetek,  

˗ środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

przeznaczone na działalność dydaktyczną, 

˗ darowizn, zapisów, spadków oraz wpłat z ofiarności publicznej, także 

pochodzenia zagranicznego.  

3. Do kosztów działalności dydaktycznej  i naukowej zalicza się całość kosztów związanych 

z:  

1) procesem dydaktycznym,  

2) kształceniem kadr naukowych,  

3) nakładami na naukę, 

4) utrzymaniem uczelni, łącznie z remontami budynków i budowli.  

5) prowadzeniem innych działań podejmowanych przez uczelnię publiczną w ramach 

działalności dydaktycznej i naukowej, których finansowanie zapewniają przychody 

z działalności dydaktycznej i naukowej. 

4. Koszty działalności dydaktycznej i naukowej ewidencjonowane są w podziale na: 

1) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych, 

2) koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych, 

3) koszty kształcenia na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form 

kształcenia, 

4) koszty działalności naukowej, 

5) koszty kształcenia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich  

5. Koszty działalności badawczej ewidencjonowane są w podziale na zewnętrzne rodzaje 

źródeł finansowania działalności badawczej. W ramach tego podziału koszty 

ewidencjonowane są w podziale na poszczególne tematy badawcze. Szczegółowe zasady 

budowy konta badawczego uregulowane są w Zakładowym Planie Kont stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości. 

6. Przychodami z działalności badawczej są:  

1) środki na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskane ze środków 

przewidzianych w budżecie państwa na naukę, 

2) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 

przeznaczone na działalność badawczą,  

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, przeznaczone na działalność badawczą, 

przychody z prac badawczych realizowanych na podstawie umów,  

4) przychody z komercjalizacji badań naukowych oraz ekspertyz, analiz w ramach 

usługowej działalności badawczej, 

5) inne przychody z tytułu działalności badawczej.  

6. Uczelnia pokrywa koszty działalności badawczej z przychodów z tej działalności. Zasada 

ta nie ma zastosowania w przypadku komercjalizacji badań naukowych. 

7. Przychody uzyskiwane z działalności niezwiązanej z działalnością podstawową uczelni 

stanowią pozostałe przychody operacyjne. Są to m.in. przychody z tytułu:  
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1) sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,  

2) otrzymanych kar i grzywien,  

3) otrzymanych darowizn i ofiar,  

4) rozwiązania rezerw i odpisania przedawnionych i umorzonych zobowiązań,  

5) uzysku złomu,  

6) dofinansowania kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  

7) zarachowania do przychodów równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub 

finansowanych ze środków pozyskanych z różnych źródeł, takich jak m.in.: subwencje 

i dotacje, Europejskie Fundusze Strukturalne, środki jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków, środki zagraniczne i inne,  

8) nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów.  

8. Koszty niezwiązane ze zwykłą działalnością uczelni stanowią pozostałe koszty 

operacyjne. Są to m.in. koszty:  

1) sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,  

2) zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań,  

3) strat w środkach trwałych powstałych na skutek zdarzeń możliwych do przewidzenia  

i związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności,  

4) odpisania przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności, jeżeli nie 

obciążają one uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość,  

5) utrzymania obiektów socjalnych,  

6) odpisu aktualizującego wartość należności,  

7) nieodpłatnie przekazanych egzemplarzy obowiązkowych,  

8) przecen i likwidacji książek,  

9) inne koszty pośrednio związane z działalnością podstawową uczelni.  

9. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta 

490 – Rozliczenie kosztów oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole 5.  

10. Ogólne zasady rozliczania kosztów. 

1) Rozliczanie kosztów według rodzajów działalności dokonywane jest na podstawie 

ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

2) Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów przeznaczone są do ewidencji kosztów 

działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Koszty te na koniec roku przenosi 

się w ciężar konta 860 Wynik finansowy. Nie ujmuje się na kontach zespołu 4:  

a) wartości sprzedanych materiałów i towarów,  

b) pozostałych kosztów operacyjnych,  

c) kosztów operacji finansowych, w tym również odsetek i prowizji,  

d) kosztów związanych z usuwaniem szkód losowych,  

e) kosztów obciążających bezpośrednio inwestycje.  

3) Konta zespołu 5 przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów działalności 

operacyjnej uczelni:  

a) konta zespołu 5 dzielimy na:  

˗ koszty działalności dydaktycznej,  

˗ koszty działalności naukowej, 

˗ koszty szkół doktorskich, 

˗ koszty wydziałowe,  

˗ koszty ogólnouczelniane,  

˗ koszty działalności badawczej,  
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b) na kontach zespołu 5 ujmuje się koszty proste według rodzaju. Zasadą jest, że 

koszty, które można odnieść na poszczególne podstawowe działalności odnoszone 

są bezpośrednio na te działalności,  

c) ewidencja analityczna do kont zespołu 5 prowadzona jest głównie na poziomie:  

˗ jednostki organizacyjnej uczelni,  

˗ jednostek kalkulacyjnych, których koszty rozliczane są okresowo oraz takich, 

których koszty rozliczane są po ich zakończeniu, 

d) jednostkami kalkulacyjnymi są w szczególności:  

˗ całość zadań dydaktycznych danej jednostki organizacyjnej,  

˗ całość zadań naukowych danej jednostki organizacyjnej, 

˗ całość zadań związanych z prowadzeniem danej szkoły doktorskiej, 

˗ całość zadań związanych z działalnością badawczą danej jednostki 

organizacyjnej,  

˗ poszczególne kierunki studiów,  

˗ poszczególne studia podyplomowe, kursy specjalistyczne lub inne, 

w zależności od decyzji władz uniwersyteckich, 

˗ pozostała działalność gospodarcza związana z wykorzystaniem infrastruktury 

Kampusu UwB, 

˗ poszczególne projekty dofinansowane przez UE realizowane przez 

Uniwersytet. 

11. W zakres rozliczania kosztów, przeprowadzonego na kontach zespołu 5, wchodzą 

następujące etapy: 

1) Otwarcie ksiąg. 

2) Rozliczenie kosztów prostych wg rodzajów oraz niektórych kosztów złożonych. 

Wszystkie koszty w układzie kalkulacyjnym księgowane są na bieżąco w powiązaniu 

z kontami układu rodzajowego: 

a) na koncie Koszty działalności dydaktycznej ewidencjonuje się koszty 

bezpośrednio i pośrednio związane z procesem dydaktycznym,  

b) na koncie Koszty działalności naukowej ewidencjonuje się koszty bezpośrednio  

i pośrednio związane z działalnością naukową, 

c) konto Koszty Szkół Doktorskich służy do ewidencji kosztów bezpośrednio  

i pośrednio związanych z prowadzeniem szkół doktorskich, 

d) na koncie Koszty wydziałowe ewidencjonuje się koszty związane z administracją 

i zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej, których 

nie da się bezpośrednio odnieść do procesu dydaktycznego, naukowego,   

działalności badawczej oraz szkół doktorskich. Są to: koszty energii elektrycznej, 

gazu, wody, energii cieplnej, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 

administracji i obsługi,  

e) konto Koszty ogólnouczelniane służy do ewidencji pozostałych kosztów 

nieujętych na ww. kontach, a związanych z zarządzaniem całym Uniwersytetem, 

organizacją i obsługą poszczególnych komórek jako całości. Do tej pozycji 

zaliczane są w szczególności koszty funkcjonowania:  

˗ administracji centralnej, Biblioteki Uniwersyteckiej, ośrodków 

wypoczynkowych,  

˗ mieszkań zakładowych, 

˗ domów studenta. 

f) konto Koszty działalności badawczej służy do ewidencjonowaniu kosztów 

bezpośrednio związanych z działalnością badawczą i kwalifikowanych kosztów 

pośrednich. 

3) Zasady rozliczania kosztów pośrednich: 
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a) rozliczenie kosztów wydziałowych:  

˗ do działalności badawczej – w wysokości ustalonej przez rektora,  

z wyłączeniem sytuacji, gdy umowa lub przepisy stanowią inaczej,  

˗ pozostałe koszty wydziałowe odnosi się do działalności dydaktycznej,  

naukowej i szkół doktorskich. 

c) rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych :  

˗ do działalności badawczej – w wysokości ustalonej przez rektora,  

z wyłączeniem sytuacji, gdy umowa lub przepisy stanowią inaczej,  

˗ pozostałe koszty ogólnouczelniane odnosi się w ciężar działalności 

dydaktycznej, naukowej i szkół doktorskich 

Narzuty kosztów ogólnouczelnianych przenosi się bezpośrednio na:  

˗ działalność dydaktyczną i naukową  

4) Rozliczanie kosztów wydziałowych. 

Koszty wydziałowe danego okresu poszczególnych wydziałów zgromadzone na 

odpowiednich kontach analitycznych rozlicza się na poszczególne rodzaje działalności 

w sposób następujący:  

˗ na badania umowne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich tej działalności,  

w wysokości wynikającej z kalkulacji,  

˗ na projekty badawcze według zasad wynikających z umów,  

˗ na działalność dydaktyczną, naukową poszczególnych wydziałów – w koszty tej 

działalności rozliczana jest kwota, która pozostała na wydziałach po rozliczeniu 

części kosztów wydziałowych w ciężar działalności wymienionych  

w poprzednich punktach.  

5) Rozliczanie kosztów ogólnych. 

Koszty ogólne okresu zgromadzone na koncie Koszty ogólne Uczelni rozliczane są na 

poszczególne rodzaje działalności według zasady:  

˗ badania umowne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich tej działalności, po 

wyłączeniu aparatury naukowo-badawczej w wysokości wynikającej z kalkulacji, 

jeśli w umowie nie jest przewidziany inny sposób rozliczenia,  

˗ projekty badawcze według zasad wynikających z umów (kalkulacja),  

˗ działalność naukowa, dydaktyczna i szkół doktorskich – w koszty tej działalności 

rozliczana jest kwota, która pozostała po rozliczeniu części kosztów ogólnych  

w ciężar działalności wymienionych w poprzednich punktach. Kosztami 

ogólnymi dociążane są wszystkie jednostki, dla których gromadzone są koszty 

działalności dydaktycznej na odrębnych kontach analitycznych. 

6) Rozliczanie kosztu własnego dla produktów i usług niepodlegających kalkulacji. 

Koszt własny pozostałych przychodów, dla produktów i usług niepodlegających 

kalkulacji i wycenie, ustala się w wysokości 100% wartości przychodów.  

7) Rozliczenie efektów działalności eksploatacyjnej (zamknięcie kont zespołu 5) polega 

na: 

˗ przeniesieniu kosztu własnego działalności naukowej, dydaktycznej, badawczej  

i szkół doktorskich – co miesiąc,  

˗ przeniesieniu kosztu własnego prac wykonywanych na podstawie umów 

i porozumień z wszystkimi jednostkami, na rzecz których czynności te są 

realizowane (umowna działalność badawcza)¸ po zakończeniu prac, nie później 

niż na koniec roku obrotowego,  

˗ przeniesieniu kosztu własnego umownej działalności badawczej na koniec roku 

obrotowego, chyba że umowa stanowi inaczej, 

˗ przeniesieniu kosztu własnego umów o charakterze badawczym, finansowanych 

ze środków obcych, a nie podlegających fakturowaniu (np. funduszy 
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strukturalnych i in.)  jeśli poszczególne umowy nie przewidują inaczej  na 

koniec roku obrotowego.  

12. Zasady rozliczania przychodów. 

1) Na przychody działalności dydaktycznej i naukowej składają się przede wszystkim:  

˗ subwencje budżetowe, 

˗ darowizny, zapisy, spadki oraz wpłaty z ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego, przelewem na konto bankowe z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności dydaktycznej i naukowej.  

2) Otrzymane nieodpłatnie rzeczowe składniki majątku, które są przeznaczone do 

używania jako środki trwałe lub stanowią inne składniki aktywów trwałych, zalicza 

się do pozostałych przychodów operacyjnych stopniowo, równolegle do 

dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.  

3) Przychodami z działalności badawczej są dotacje otrzymane na te cele, wpływy 

uzyskane z tytułu prac badawczych realizowanych na podstawie umów oraz z innych 

źródeł.  

4) Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub 

wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac 

rozwojowych, ujmowana jest na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, 

jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one funduszy własnych.  

5) Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo 

pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych aktywów 

trwałych sfinansowanych subwencją i dotacją. 

6) Środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji budowlanych (budynków i lokali, 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej) odnoszone są na zwiększenie funduszu 

zasadniczego.  

7) Subwencje budżetowe otrzymane na działalność dydaktyczną i  naukową  zaliczane są 

do przychodów w momencie otrzymania.  

8) Przychody z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne rozliczane są według zasad 

opisanych w § 4 ust. 9 pkt 1 lit. d. Pozostałe środki pieniężne pozabudżetowe 

ewidencjonuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów w dniu 

otrzymania i równolegle do ponoszonych wydatków zwiększają one przychody  

z działalności dydaktycznej i naukowej.  

9) Dotacje otrzymane na finansowanie podstawowej działalności naukowo-badawczej 

ewidencjonuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów w dniu 

otrzymania i równolegle do ponoszonych kosztów są one przenoszone na przychody 

z działalności  badawczej na odpowiednich kontach syntetycznych.  

 

§ 9 

System ochrony danych na Uniwersytecie w Białymstoku 

1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych. 

1) Fizyczne zabezpieczenie zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, 

niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem następujących elementów systemu rachunkowości i dokumentacji 

jednostki: 

a) sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość,  

b) księgowego systemu informatycznego,  

c) zapasowych kopii zapisów księgowych,  

d) ksiąg rachunkowych,  

e) dowodów księgowych,  

f) dokumentacji inwentaryzacyjnej,  
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g) sprawozdań finansowych.  

2) Pomieszczenia, w których używany jest sprzęt komputerowy wspomagający 

księgowość zamykane są na klucz. Po zakończeniu pracy, klucze są oddawane na 

portiernię. Po godzinach pracy w pomieszczeniach przebywać może tylko osoba 

sprzątająca lub pracownik posiadający zezwolenie kwestora na pracę w godzinach 

popołudniowych lub w dniach wolnych od pracy. Dostęp do systemów 

informatycznych mają osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa administratora 

systemu. Administratorami poszczególnych systemów są wyznaczeni pracownicy 

i firmy prowadzące serwis autorski nad oprogramowaniem. Dostęp do systemów 

chroniony jest hasłem, zmiany hasła wymusza system lub administrator systemu. 

3) Szczegółowe instrukcje zarządzania systemem informatycznym oraz stosowne 

procedury określają:  

a) zakres uprawnień korzystania z systemu,  

b) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów 

i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,  

c) harmonogram sporządzania kopii zapasowych ustalany jest przez administratora 

systemu i obowiązuje przez cały czas trwania eksploatacji systemu.  

Bazy zawierające dokumentację księgową archiwizowane są na taśmach w cyklu 

dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym.  

2. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych: 

1) codziennie wykonywane są kopie bazy danych do pliku na serwerze. Kopia cykliczna 

dzienna przechowywana jest przez okres 1 tygodnia, kopia miesięczna przez 3 

miesiące, roczna przez czas nieograniczony, 

2) baza danych chroniona jest przed nieuprawnionym dostępem przez odpowiednią 

konfigurację sprzętową oraz reguły firewalla sieci lokalnej administracji centralnej 

UwB,  

3) systemy są zabezpieczone przed utratą danych spowodowanych awarią zasilania przez 

podłączenie do zasilaczy awaryjnych. W przypadku awarii zasilania, serwer może 

pracować nie mniej niż 15 minut, co pozwala na jego bezpieczne wyłączenie.  

Dodatkowo wykonywane są kopie bazy danych do pliku na serwerze. Kopia cykliczna 

dzienna przechowywana jest przez okres 1 tygodnia, kopia miesięczna przez 3 miesiące, 

roczna przez czas nieograniczony. Dostęp do nośników z kopiami mają upoważnieni 

pracownicy. Kopie przechowywane są w sejfie w budynku administracji centralnej, do 

którego dostęp mają tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia.  

3. Ochrona danych w trakcie pracy z systemem komputerowym używanym przez Filię 

Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

zapewniona jest przez:  

1) zorganizowanie komunikacji za pomocą relacji klient-serwer, wykluczającej 

bezpośredni dostęp użytkowników do zasobów serwera,  

2) stosowanie systemu identyfikatorów i haseł znanych wyłącznie użytkownikom 

programu,  

3) zdefiniowanie indywidualnych uprawnień pracowników w zakresie użytkowania 

poszczególnych modułów oraz funkcji i zasobów programu,  

4) wyznaczenie administratora programu – informatyka odpowiedzialnego za 

codzienne, systemowe archiwizowanie danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa, 

funkcjonowanie serwera i zasilania urządzeń,  

5) sporządzanie kopii przed każdą zmianą systemu, a także przed złożoną operacją 

związaną z ryzykiem utraty lub zakłócenia zawartości zbiorów,  

6) przekazywanie do przechowywania kopii zbiorów sporządzonej po zamknięciu 

każdego roku,  
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7) przechowywanie oprogramowania instalacyjnego, licencji i dokumentacji programu 

w zabezpieczonym pomieszczeniu odpowiedniego działu,  

8) zapewnienie stosowania możliwie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych 

i programowych w zakresie zabezpieczenia pracy serwera, podtrzymywania 

zasilania i sprawności sieci informatycznej.  

4. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych. 

Dokumenty księgowe Uczelni dotyczące prowadzonej działalności na terenie RP 

przechowywane są w Dziale Finansowo-Księgowym oraz Dziale Ewidencji, 

Inwentaryzacji i Likwidacji Majątku. Dostęp do dokumentów określa wewnętrzna 

instrukcja. Instrukcja ta precyzuje również sposób oraz miejsce przechowywania 

dokumentacji finansowej Uczelni.  

5. Okresy przechowywania zbiorów. 

1) Okresowemu przechowywaniu podlegają:  

a) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres 

wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, 

rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,  

b) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz opinia i raport audytora 

zgodnie z ustawą o rachunkowości jednak nie krócej niż 5 lat liczone od początku 

roku następującego po roku obrotowym, w którym sprawozdanie finansowe 

zostało zatwierdzone 

c) dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń 

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

początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje  

i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 

przedawnione,  

d) wewnętrzne akty prawne Uczelni regulujące sposób prowadzenia rachunkowości 

– przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu okresu ich obowiązywania,  

e) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody 

księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat od początku roku następującego po 

roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały 

ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,  

f) dokumenty dotyczące realizowanych programów międzynarodowych  

i strukturalnych zgodnie z zawartymi umowami - przez okres 10 lat od początku 

roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została zakończona  

i rozliczona. 

2) Terminy okresowego przechowywania oblicza się od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą. 

3) Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych 

oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:  

a) na potrzeby wewnętrzne w siedzibie Uniwersytetu do wglądu, po uzyskaniu 

zgody kwestora lub osoby przez niego upoważnionej,  

b) na zewnątrz, po uzyskaniu pisemnej zgody rektora i pozostawieniu pisemnego 

pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów,  

c) na potrzeby realizowanych programów międzynarodowych oraz dofinansowanych 

z funduszy unijnych – kserokopie sprawozdań finansowych i dowodów 

księgowych niezbędnych w procesie realizowania i rozliczania – po podpisaniu za 

zgodność z oryginałem przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  
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§ 10 

Zasady rachunkowości Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział 

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

1. Miejsce i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

1) Filia prowadzi wyodrębnioną księgowość w zakresie przychodów i kosztów 

realizowanych na terenie Republiki Litewskiej.  

2) Księgi rachunkowe przechowywane są w siedzibie Filii. 

3) Księgi rachunkowe prowadzone są w walucie litewskiej według przepisów litewskich.  

4) Rokiem obrotowym dla Filii jest rok kalendarzowy.  

5) Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu programu 

komputerowego zgodnego z przepisami litewskimi. 

6) Rozliczenia wydziału odbywają się za pomocą not księgowych, wystawianych na 

koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Noty wystawiane są w Euro. Dział 

Finansowo-Księgowy przelicza ich wartość wg średniego kursu NBP na dzień 

sporządzenia noty i ujmuje w ewidencji księgowej Uniwersytetu w Białymstoku. 

7) Ewidencja majątku trwałego i wyposażenia jest prowadzona w siedzibie Uniwersytetu 

w Białymstoku w walucie polskiej i wg przepisów polskich,  

8) Koszty Filii ponoszone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ujmowane są 

bezpośrednio w ewidencji Uniwersytetu w Białymstoku w walucie polskiej na 

wyodrębnionych kontach księgowych. 

2.  Filia samodzielnie rozlicza się z: 

1) podatków należnych Republice Litewskiej,  

2) składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z przepisów litewskich.  

3. W przypadku obywateli litewskich, osiągających przychody ze stosunku pracy  

z Uniwersytetem w Białymstoku, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na 

terenie Republiki Litewskiej, wynagrodzenie za pracę na terenie RP wypłacane jest  

w walucie polskiej, zaś składki na ubezpieczenia społeczne rozliczane są na terenie 

Litwy. 

4. Podstawą do rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń uzyskanych 

na terenie Polski jest lista płac sporządzona w walucie polskiej z uwzględnionymi 

składkami na ubezpieczenia społeczne, naliczonymi zgodnie z przepisami litewskimi. 

Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, wynikające z przepisów litewskich, jest 

Filia.  

5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie regulowane są wg zasad 

obowiązujących na Uniwersytecie.  

 

§ 11 

Zasady ujmowania skutków finansowych z tytułu zmiany polityki rachunkowości, 

błędów fundamentalnych 

Przez zmianę polityki rachunkowości rozumie się zmianę zasad wyceny aktywów i pasywów 

oraz zmianę zasad ustalania wyniku finansowego. Zmiany polityki rachunkowości wymagają 

każdorazowo wprowadzenia do dokumentacji systemu rachunkowości. Zmiany polityki 

rachunkowości wymagają uzasadnienia i wskazania momentu ich wejścia w życie. Decyzje  

o zmianie polityki rachunkowości podejmuje się najpóźniej do dnia rozpoczynającego rok 

obrotowy. W wyjątkowych przypadkach rektor może zmienić politykę rachunkowości  

w trakcie roku obrotowego. Konsekwencją wyżej wymienionej zmiany jest obowiązek 

dokonania korekt w księgach rachunkowych i deklaracjach podatkowych za każdy miesiąc od 

początku roku obrotowego, w którym dokonano zmiany, oraz przekształcenie danych dla 

celów porównywalności. Przez błąd fundamentalny rozumie się błąd popełniony przy 
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ustalaniu wyniku poprzedniego roku (lat) sprawozdawczego, mający istotny wpływ na wynik 

finansowy i sytuację finansową uczelni. 

Skutki błędów, powodujące zmianę wyniku finansowego na poziomie do 1% w odniesieniu 

do przychodów ze sprzedaży traktowane są jako nieistotne, w związku z czym ujmuje się je  

w wyniku finansowym okresu sprawozdawczego, w którym je stwierdzono. 

Skutki błędów powodujące zmianę wyniku finansowego powyżej 1% ujmowane są  

w księgach, w kapitale własnym, w pozycji zysk/strata lat ubiegłych. 

Za klasyfikację i określenie sposobu ujęcia skutków finansowych błędów popełnionych  

w księgach rachunkowych odpowiada kwestor. 

 

§ 12 

Przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów 

podatkowych 

W celu uniknięcia niewywiązania się z obowiązku przekazania informacji o schematach 

podatkowych Uniwersytet w Białymstoku wdrożył wewnętrzną procedurę w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych zwaną dalej jako Procedura MDR. Raportowaniem schematów podatkowych 

zajmuje się wyznaczony przez rektora pracownik zwany dalej pracownikiem MDR 

1. W przypadku współpracy pracowników Uniwersytetu z zewnętrznymi doradcami  

(w szczególności z doradcą podatkowym, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem 

banku lub innej instytucji finansowej), w ramach której 

omawiane/opiniowane/przedstawiane/analizowane/wdrażane są uzgodnienia mogące 

spełniać warunki wskazane w procedurze MDR, wymagane jest każdorazowe wystąpienie 

z zapytaniem o stwierdzenie przez zewnętrznego doradcę, czy realizowane przez niego 

czynności nie są schematem podatkowym.  

2. Otrzymana przez pracownika odpowiedź jest niezwłocznie przekazywana za 

pośrednictwem kierowników jednostek organizacyjnych lub przez pracownika 

zatrudnionego na samodzielnym stanowisku do pracownika MDR, który koordynuje 

dalsze działania zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustępach poniżej. 

3. W przypadku nie otrzymania żadnej odpowiedzi od doradcy zewnętrznego w terminie 21 

dni od dnia wystąpienia z zapytaniem, pracownik o braku odpowiedzi informuje 

pracownika MDR 

4. W przypadku otrzymania od doradcy zewnętrznego odpowiedzi twierdzącej na zapytanie, 

o którym mowa pkt. 1 (stwierdzenie przez doradcę, że realizowane czynności są 

schematem podatkowym) niezawierającej numeru NSP schematu podatkowego, należy 

przesłać doradcy zewnętrznemu oświadczenie o zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej 

oraz zobowiązaniem do przekazania numeru NSP schematu podatkowego. Odpowiedź 

uzyskana od doradcy zewnętrznego powinna zawierać  informację o numerze NSP 

schematu podatkowego wraz z załączonym potwierdzeniem nadania numeru lub pisemną 

informację z danymi dotyczącymi schematu podatkowego (w szczególności opis 

schematu), w przypadku, gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze nadanego numeru 

NSP. 

5. Oświadczenie o zwolnieniu doradcy zewnętrznego z prawnie chronionej tajemnicy musi 

być podpisane przez osoby upoważnione przez Rektora 

6. Otrzymana od doradcy zewnętrznego odpowiedź na zapytanie, o którym pkt 1 lub  

zwierająca numer NSP schematu podatkowego lub pisemną informację z danymi 

dotyczącymi schematu podatkowego (w szczególności opis schematu), w przypadku, gdy 

schemat podatkowy nie posiada jeszcze nadanego numeru NSP, podlega ujęciu  

w Rejestrze MDR, zgodnie z wytycznymi Procedury MDR. 
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7. Otrzymana od doradcy zewnętrznego odpowiedź, na zapytanie o którym mowa w pkt 1 

stwierdzająca, że realizowane przez doradcę czynności nie są schematem podatkowym, 

podlega ujęciu w Rejestrze MDR, zgodnie z wytycznymi Procedury MDR. 

8. Nieotrzymanie od doradcy zewnętrznego odpowiedzi, o których mowa pkt 1, wymaga 

dokonania samodzielnej weryfikacji, czy omawiane/ opiniowane/ przedstawiane/ 

analizowane/ wdrażane przez doradcę zewnętrznego uzgodnienia spełniają warunki 

wskazane w Procedurze MDR. Weryfikacja dokonywana jest zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Procedurze MDR. 

9. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji dokonywanej zgodnie z Procedurą 

MDR, że czynności realizowane przez doradcę zewnętrznego spełniają warunki wskazane 

w procedurze MDR, należy dokonać ich zgłoszenia zgodnie z wytycznymi  Procedury 

MDR. 

10. W przypadku odbywania przez Pracowników spotkań z doradcami zewnętrznymi, 

zarówno w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku, jak i w innym miejscu, każdorazowo 

sporządzana jest notatka służbowa opisująca cel i przebieg spotkania oraz dokonane 

ustalenia. Sporządzona notatka jest przekazywana za pośrednictwem kierowników 

jednostek organizacyjnych / pracowników zatrudnionych na samodzielnym stanowisku do 

pracownika MDR  

11. W ramach dodatkowej kontroli, pracownik wyznaczony przez rektora do raportowania 

schematów podatkowych co miesiąc analizuje wystawione faktury i inne dokumenty 

sprzedaży pod kątem dokumentowania przez nie transakcji mogącej zawierać schematy 

podatkowe 

12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia schematu podatkowego, zgodnie z Procedurą 

MDR należy dokonać jego zgłoszenia do KAS. 

13. Zgłoszenie schematu podatkowego do KAS dokonywane jest przez pracownika MDR 

posiadającego pełnomocnictwo do dokonywania zgłoszeń w imieniu Uniwersytetu w 

Białymstoku oraz dysponującego elektronicznym podpisem kwalifikowanym  

14. Zgłoszenie schematu podatkowego dokonywane jest w najpóźniej w terminie 30 dni: 

a) od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, 

b) od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego, 

c) od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu 

d) podatkowego, 

– w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpiło wcześniej. 

15. Zgłoszenie schematu podatkowego do KAS przeprowadza się tylko i wyłącznie przy 

wykorzystaniu narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów – portal 

internetowy pod adresem www: https://mdr.mf.gov.pl/#/ (zwany dalej: System 

zgłoszeniowy MDR). 

16. Zgłoszenie nowego schematu podatkowego dokonywane jest na urzędowym formularzu. 

Formularz wybierany jest w Systemie zgłoszeniowym MDR. 

17. Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR są w przedstawione w 

Podręczniku Użytkownika systemu MDR „Informacje o schematach podatkowych”, 

opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, którego wersja 1.0 stanowi załącznik do 

Procedury MDR. 

18. Po zgłoszeniu schematu podatkowego za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR 

należy zapisać w Rejestrze MDR w pozycji Numer identyfikacyjny MDR numer będący 

identyfikatorem dokumentu wygenerowany automatycznie przez System zgłoszeniowy 

MDR po prawidłowym przesłaniu schematu podatkowego. 

19. Po zgłoszeniu schematu podatkowego należy za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego 

MDR pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (zwane dalej: UPO). Datę 
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zarejestrowania zgłoszenia schematu podatkowego w Systemie zgłoszeniowym MDR 

należy wpisać w Rejestrze MDR, zaś UPO zapisać w Folderze zgłaszanego schematu. 

20. Po otrzymaniu od Szefa KAS postanowienia nadającego zgłoszonemu schematowi 

podatkowemu numer NSP należy uzupełnić w Rejestrze MDR odpowiednią pozycję we 

wpisie dotyczącym przedmiotowego schematu podatkowego. 

21. W przypadku otrzymania postanowienia o odmowie nadania numeru NSP zgłoszonemu 

schematowi podatkowemu należy uzupełnić w Rejestrze MDR odpowiednią pozycję we 

wpisie dotyczącym przedmiotowego schematu podatkowego. 

22. W przypadku unieważnienia z urzędu, w drodze postanowienia, numeru NSP nadanego 

zgłoszonemu uprzednio schematowi podatkowemu należy przekreślić w Rejestrze MDR 

odpowiednią pozycję dotyczącą przedmiotowego schematu podatkowego wraz  

z adnotacją UNIEWAŻNIONO oraz datą unieważnienia. 

23. W przypadku dokonania jakichkolwiek czynności, które są elementem schematu 

podatkowego (tj. zastosowania schematu podatkowego) lub uzyskania wynikającej  

z zastosowania schematu podatkowego korzyści podatkowej, należy dokonać 

odpowiedniego zgłoszenia za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR. 

24. Zgłoszenie okoliczności, o której mowa w pkt 14 dokonywane jest na urzędowym 

formularzu MDR-3. Formularz wybierany jest w Systemie zgłoszeniowym MDR. 

Zgłoszenia dokonuje się za okres rozliczeniowy (miesięczny/kwartalny/roczny) mający 

zastosowanie w przypadku podatku, którego dotyczy zastosowany schemat podatkowy. 

Formularz MDR-3 musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 

osobę umocowane do reprezentowania Uniwersytetu w Białymstoku 

25. W zgłoszeniu poza informacjami wskazanymi w formularzu MDR-3 należy podać  

w szczególności numer NSP zastosowanego schematu podatkowego oraz/lub wysokość 

korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego, jeżeli została uzyskana. 

26. W przypadku nie posiadania numeru NSP zastosowanego schematu podatkowego,  

składane zgłoszenie MDR-3 będzie zawierać również dane dotyczące schematu 

podatkowego analogiczne do informacji przekazywanych przy zgłaszaniu nowego 

schematu podatkowego (analogiczne do danych przekazywanych w formularzu MDR-1). 

27. W przypadku, gdy rzeczywiste dane dotyczące zastosowanego schematu podatkowego 

odbiegają od danych zawartych w otrzymanym od doradcy zewnętrznego potwierdzeniu 

nadania numeru NSP, w składanym formularzu MDR-3 należy zmodyfikować te dane  

w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym.  

28. Po zgłoszeniu zastosowania schematu podatkowego za dany okres rozliczeniowy za 

pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR należy dokonać wpisu w Zestawieniu 

zgłoszonych stosowanych na Uniwersytecie w Białymstoku schematów podatkowych 

(zwanym dalej: Zestawieniem MDR). W pozycji Numer identyfikacyjny MDR należy 

wpisać numer będący identyfikatorem dokumentu wygenerowanym automatycznie przez 

System zgłoszeniowy MDR po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia zastosowania 

schematu podatkowego.  

29. Po zgłoszeniu schematu podatkowego należy za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego 

MDR pobrać UPO. Datę zarejestrowania zgłoszenia zastosowania schematu podatkowego 

w Systemie zgłoszeniowym MDR należy wpisać w Zestawieniu MDR, zaś UPO zapisać 

w Folderze zgłaszanego schematu. 

 

§ 13 

Mechanizm podzielonej płatności 

Wszystkie faktury zakupu w momencie dekretacji są analizowane pod kątem występowania 

dopisku „metoda podzielonej płatności”. W przypadku faktur dokumentujących transakcje  

o wartości wyższej lub równej 15 tys. zł i braku dopisku „metoda podzielonej płatności” 
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analizowana jest treść faktury pod kątem wystąpienia konieczności zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku adnotacji o metodzie podzielonej płatności, bądź  

w przypadku gdy na fakturze znajdują się pozycje, których występowanie obliguje do 

zastosowania tej metody – pracownik Działu Finansowo-Księgowego podczas księgowania 

faktury w systemie uzupełnia pole powodujące automatyczne wygenerowanie przelewu 

metodą podzielonej płatności. W przypadku transakcji o wartości równej lub większej niż 

15.000 zł, kiedy na fakturze dokumentującej transakcję znajdują się zarówno pozycje 

obligujące do zastosowania metody podzielonej płatności jak i inne pozycje, metoda 

podzielonej płatności stosowana jest do całej faktury. 

Stan konta bankowego gromadzącego środki z podzielonej płatności wpływające na rachunek 

bankowy Uniwersytetu w Białymstoku wykazywany jest w informacji dodatkowej w części I 

„objaśnienia do bilansu” w poz.18 
 

§ 14 

Wykaz informacji o podatnikach VAT tzw. biała lista  

W umowach zawieranych po 01.01.2020 r. zawiera się klauzulę zastrzegająca, że warunkiem 

zapłaty faktury będzie podanie na niej rachunku bankowego zgłoszonego i figurującego na 

tzw. białej liście VAT. Dalsze działania związane z zapewnieniem dokonania przelewów 

bankowych wyłącznie na właściwe rachunki bankowe wyglądać będą następująco: 

 na etapie wprowadzania dokumentu zakupowego do systemu finansowo-księgowego, 

pracownik dokonuje wstępnej kontroli, czy rachunek podany na dokumencie figuruje na 

białej liście VAT. Jeśli nie – pracownik kontaktuje się z kontrahentem i informuje go  

o zaistniałej sytuacji i jej ewentualnych konsekwencjach; 

 drugi etap weryfikacji następuje dokonywania płatności dla podmiotów gospodarczych. 

Pracownik Działu Finansowo-Księgowego zajmujący się tworzeniem przelewów, za 

pomocą programu finansowo-księgowego weryfikuje czy wszystkie konta bankowe  

w danej paczce przelewów figurują na tzw. białej liście VAT. Jeśli któreś konto nie 

figuruje na białej liście VAT a transakcja opiewa na kwotę wyższą lub równą 15.000 zł, 

sytuacja zostaje zgłoszona kwestorowi. Kwestor podejmuje decyzję o wstrzymaniu 

płatności lub dokonaniu płatności i złożeniu zawiadomienia do naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla kontrahenta, informującego o dokonaniu płatności na 

konkretny rachunek należący do danego podmiotu. Dodatkowo w systemie bankowości 

elektronicznej w przypadku dokonywania przelewu na rachunek niefigurujący na białej 

liście pojawia się komunikat informujący o braku danego rachunku na tzw. białej liście 

VAT. 

 

§ 15 

Kontrola Finansowa 

1. Kontrola finansowa stanowi część systemu kontroli wewnętrznej w Uczelni. Jej 

przedmiotem są w szczególności procesy związane z: 
 gromadzeniem środków,  
 rozdysponowywaniem środków,  
 gospodarowaniem mieniem.  

2. Kontrola finansowa obejmuje: 
˗ przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania 

wydatków,  
˗ badanie i porównywanie stanu faktycznego z wymaganym,  
˗ prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących ww. 

procesów. 
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Działalność kontrolna wykonywana jest w celu wykrywania nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu uczelni i zmierza do podniesienia sprawności działania uczelni poprzez 

usunięcie przyczyn i źródeł ich powstania. Czynności kontrolne polegają na zbadaniu 

każdego elementu stanu faktycznego i porównaniu go z obowiązującą dla niego normą 

oraz ustaleniu odchyleń od tej normy. Poprzez pojęcie normy należy rozumieć każde 

uregulowanie prawne, także wewnętrzne, odnoszące się do uczelni i jej funkcjonowania 

we wszystkich obszarach działalności.  

3. Kontrola wstępna polega na zbadaniu decyzji i operacji zamierzonych w celu 

zapobieżenia nieprawidłowym działaniom. Do czynności kontroli wstępnej należy m.in. 

analiza, sprawdzenie, akceptacja, badanie prawidłowości projektów dokumentów, w tym 

dokumentów powodujących powstanie zobowiązań i należności. Kontroli wstępnej 

podlegają m. in.: projekty planów i przedsięwzięć, wnioski o wszczęcie postępowań  

o zamówienia publiczne, projekty umów oraz inne dokumenty powodujące powstanie 

zobowiązań lub należności, propozycje podziału funduszy, dokumentacja kosztorysowa 

oraz inne dokumenty mające wpływ na działalność uczelni. Dokonanie kontroli wstępnej 

osoba kontrolująca potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie, wraz z datą.  

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli wstępnej dokumentów osoba 

kontrolująca odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub 

dotyczących operacji sprzecznych z przepisami, niecelowych czy niegospodarnych, 

zawiadamiając jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego i zwraca 

bezzwłocznie te dokumenty właściwym pracownikom lub komórkom organizacyjnym  

z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w samych dokumentach bądź operacjach, 

których dotyczą. Obowiązki w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności 

operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania wstępnej 

kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  

i finansowych powierzone są, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kwestorowi 

uczelni. Dowodem dokonania przez kwestora wstępnej kontroli jest jego podpis złożony 

na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez kwestora na 

dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:  

 nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników 

oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,  

 nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności  

i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 

 zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym 

jednostki. 
W celu realizacji swoich zadań kwestor ma prawo:  

 żądać od kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni udzielania  

w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również 

udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji  

i wyjaśnień, 

 wnioskować do rektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane 

przez inne komórki lub jednostki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia 

prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów  

i sprawozdawczości finansowej. 
4. Kontrola bieżąca polega w szczególności na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju 

operacji podczas ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy ich wykonanie przebiega 

prawidłowo. Działanie to ma na celu wyeliminowanie, przed zakończeniem każdego 
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etapu, zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na wynik końcowy operacji. Kontroli 

bieżącej podlegają: 

 zasoby ludzkie – doskonalenie zawodowe pracowników, działalność socjalno-bytowa, 

bezpieczeństwo i higiena pracy,  

 zasobu rzeczowe oraz inne aktywa – aktywa trwałe i aktywa obrotowe, 

 zasoby finansowe – kapitały i środki zewnętrzne oraz źródła ich pozyskiwania, wpływ 

aktywów trwałych i obrotowych na finanse Uczelni, wynik finansowy, oraz wpływ 

kształtowania się kosztów i przychodów na wielkość wyniku finansowego 

 zasoby informacyjne – w tym informacje zawarte w księgach rachunkowych 
Kontrolę bieżącą składników majątku obowiązani są wykonywać pracownicy 

upoważnieni do wykonywania określonych czynności kontrolnych zgodnie z instrukcją 

inwentaryzacji. 
5. Kontrola następcza polega na badaniu przedsięwzięć oraz operacji już zrealizowanych. Do 

zadań kontroli następczej należy analizowanie i badanie uzyskanych efektów działania.  

W kontroli następczej, która ujawniła nieprawidłowości, winny być podjęte czynności 

pokontrolne, mające na celu: 

 usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, likwidację ich przyczyn i skutków oraz 

zapobieżenie im w przyszłości poprzez analizę poziomu ryzyka,  

 usprawnienie działalności poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości lub 

powtarzających się zaniedbań,  

 zastosowanie sankcji wobec pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości.  

Kontrolę następczą sprawują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 

zobowiązani do nadzoru i kontroli prawidłowości wykonania zadań. 

6. Przedmiotem kontroli są wszystkie dokumenty dotyczące zdarzeń gospodarczych:  

 zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów,  

 zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,  

 wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz uczelni,  

 opracowane wspólnie przez uczelnię i przez podmiot zewnętrzny, np. porozumienia, 

umowy, kosztorysy, kalkulacje, harmonogramy.  
Powyższe dokumenty podlegają kontroli pod względem formalnym i merytorycznym,  

z zachowaniem zasad kontroli wstępnej, bieżącej i następczej z tym, że dokumenty 

odzwierciedlające powstanie należności, zobowiązań, kosztów i przychodów, w tym 

dowody księgowe podlegają również kontroli rachunkowej. Dokumenty opracowane 

wspólnie z podmiotem zewnętrznym podlegają kontroli na każdym etapie powstawania 

dokumentu, który w zależności od rodzaju dokumentu powinien wyprzedzać powstanie 

zdarzenia lub powinien być zgodny z etapem, którego dotyczy.  

Kontrola formalna (ocena legalności) polega na zbadaniu wiarygodności dokumentów 

oraz zbadaniu prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę,  

a w szczególności na ustaleniu:  

 czy treść oraz forma dokumentu odpowiada przepisom prawa i przepisom 

wewnętrznym obowiązującym w uczelni,  
 czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot, 

 czy operacji gospodarczej dokonały upoważnione do tego osoby,  

 czy uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili na dokumencie fakt 

zdarzenia gospodarczego co do ilości, jakości i czasu,  
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 czy zobowiązani do kontroli zdarzenia na danym etapie wykonali tę kontrolę czy 

dokonali jej prawidłowo, a fakt dokonania kontroli potwierdzili na dokumencie datą  

i podpisem,  

 czy dokonano potwierdzenia posiadania środków finansowych. 

Stwierdzenie w dokumencie wad formalnych powinno spowodować wdrożenie czynności 

wyjaśniających, a w sytuacji, gdy operacja gospodarcza znajduje się w toku, powinno 

spowodować jej wstrzymanie. Kontroli formalnej powinny dokonywać osoby 

upoważnione zgodnie z ich pisemnym zakresem obowiązków. Pracownicy upoważnieni 

zakresem obowiązków do zatwierdzania dokumentów zobowiązani są do stwierdzenia 

czy dokonano wszystkich niezbędnych etapów kontroli. Ocena celowości odbywa się na 

etapach:  

 prace nad projektem planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzenia planu  

 przygotowywanie projektów umów zgodnie z procedurami oraz listami kontrolnymi 

zamówień i innych dokumentów stanowiących podstawę zaciągania zobowiązań,  

 sprawdzanie zgodności planowanych wydatków z planem rzeczowo-finansowym 

uczelni.  
Na dowód przeprowadzenia oceny działań, osoby, które przygotowują umowę mają 

obowiązek potwierdzania dokonania oceny poprzez złożenie na liście kontrolnej 

czytelnego podpisu wraz z datą. Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania lub poniesieniu 

wydatku podejmuje dysponent środków finansowych. Dysponentem jest rektor lub inna 

osoba posiadająca upoważnienie rektora, udzielone zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych. Dysponent środków podejmuje decyzję o ich wydatkowaniu:  

 na cele i w wysokości ustalonej planem rzeczowo-finansowym, 

 w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów,  

 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania jest podejmowana w formie pisemnej na wniosek 

zainteresowanego zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych uczelni. 

Realizacja decyzji o wydatkowaniu środków może być rozpoczęta po uprzednim 

potwierdzeniu przez kwestora, posiadania środków finansowych w planie rzeczowo-

finansowym uczelni. W przypadku zobowiązań dotyczących prac naukowo-badawczych 

ocenę celowości dokonuje wnioskodawca, którym jest kierownik projektu lub kierownik 

jednostki organizacyjnej, w której realizowane są badania. Zobowiązania winny być 

zaciągane w formie udokumentowanej (umowy, zlecenia, zamówienia) w sposób jasny 

opisujący w szczególności:  

˗ obowiązki stron w zakresie przedmiotu zamówienia  

˗ ceny, terminy wykonania i płatności  

˗ warunki gwarancji.  
7. Zarządzanie środkami pieniężnymi 

Środki pieniężne gromadzone są na osobnych rachunkach bankowych w zależności od 

celu na jaki zostały otrzymane (środki z subwencji, środki Funduszu Stypendialnego, 

środki badawcze, środki własne, środki poszczególnych projektów itp..). Uniwersytet  

w Białymstoku w swojej siedzibie nie posiada kasy, wszelkie operacje związane  

z wypłatą dla osób nieposiadających kont bankowych odbywają się za pośrednictwem 

banku Millennium na analogicznych zasadach jak operacje dokonywane przelewem. 

Również wpływy z tytułu sporadycznie dokonywanych wpłat gotówkowych np. za 

miejsce w domu studenta (tylko za pojedyncze noclegi gdyż studentów obowiązują 

wpłaty na indywidualne numery kont bankowych) odbywają się za pośrednictwem 

banku. Kasa funkcjonuje jedynie w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. W kasie 
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wypłaca  

się i wpłaca środki pieniężne w walucie euro. Dowody kasowe (KP, KW, Raport 

Kasowy) generowane są przez program i automatycznie numerowane. Dowody wypłaty 

dodatkowo akceptowane są przez Dyrektora Filii. Jest ona wykorzystywana 

incydentalnie. 

Wszelkie wpłaty studentów dokonywane są na ich indywidualne rachunki bankowe.  

Na etapie wprowadzania danych kontrahenta do systemu finansowo księgowego, 

upoważniony do takich operacji pracownik dokonuje importu danych z Rejestru REGON 

lub KRS. Zapobiega to możliwości dokonania zapłaty na rzecz fikcyjnego podmiotu.  

W przypadku gdy system finansowo-księgowy nie pobiera danych kontrahenta będącego 

podmiotem gospodarczym, uprawniony pracownik dokonuje dodatkowej weryfikacji na 

stronach odpowiednio: CEiDG lub KRS. Jeśli wprowadzany kontrahent nie figuruje na 

nich jako podmiot aktywny, pracownik przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z osobą, 

która dostarczyła taki dokument, a jeśli nie ma takiej osoby lub wyjaśnienia okażą się 

niewystarczające – sprawa zgłaszana jest do Zespołu Radców Prawnych bądź do 

obsługującej Uniwersytet kancelarii prawnej celem podjęcia dalszych kroków. Przelewy 

obciążające konta bankowe uczelni przygotowywane są poprzez export z systemu 

finansowo-księgowego do systemu bankowego. Osoba odpowiedzialna importuje je do 

systemu bankowości elektronicznej. Listy płac importowane są z systemu i porównywane 

z dostarczoną kontrolką zawierającą sumę paczki przelewów i ilość przelewów w paczce. 

W przypadku rozbieżności z kontrolką przelewy zostają wstrzymane do czasu 

wyjaśnienia rozbieżności. Osoba przygotowująca przelew zobowiązana jest do kontroli  

w systemie bankowym statusu sporządzonego przez siebie przelewu (paczki przelewów). 

Przelewy ZUS i Podatku dochodowego przygotowywane są ręcznie przez pracownika 

Działu Płac i Podatków z uwagi na konieczność dokonywania przelewów  

z odpowiednich kont bankowych. Po sprawdzeniu zgodności przelewów z kontrolką 

zawierającą kwoty przelewów oraz numery kont z których powinny być one wysłane, 

pracownik uprawniony dokonuje podpisu. Paczki przelewów w trakcie edycji zawierają 

się w bankowym folderze transakcje robocze. Przeniesienie ich do folderu transakcje do 

autoryzacji stanowi sygnał, że dana paczka przelewów/przelew jest kompletna i można 

przystąpić do jej weryfikacji. 

Wysłanie przelewu zarówno w systemie bankowości elektronicznej wymaga dwóch 

podpisów osób uprawnionych. Każdy pracownik uprawniony do dostępu do kont 

bankowych ma swój login oraz unikalne hasło dostępu do banku. Uprawnienia do 

systemu bankowego są tak skonstruowane, aby zapobiec nieupoważnionym transakcjom. 

Pracownicy nie znają  haseł dostępu do systemu bankowego oraz haseł do tokenów 

innych upoważnionych pracowników. Z uwagi na fakt, że w systemie finansowo 

księgowym osoba przygotowująca przelew ma możliwość dodania konta bankowego do 

danych kontrahenta, wszystkie faktury powyżej 100 tys. zł oraz 10% losowo dobranych 

pozostałych płatności na rzecz podmiotów gospodarczych podlegają sprawdzeniu 

zgodności sporządzonego przelewu z numerem konta bankowego podanego na fakturze. 

Sprawdzenia dokonuje druga osoba uprawniona do autoryzacji  przelewów. 

 

§ 16 

Polityka ochrony prywatności 

Polityka ochrony prywatności regulowana jest odrębnym zarządzeniem i dostępna na stronie 

internetowej Uniwersytetu w Białymstoku. 


