
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 

Rady Uczelni UwB 

z dnia 24.06.2020 r. 

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

 

1. Nazwa - Uniwersytet w Białymstoku 

Siedziba – Białystok, ul. Świerkowa 20B  

Uniwersytet w Białymstoku został powołany do życia Ustawą z dnia 1 września 1997 r. 

„o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku” (Dz.U. nr 102 poz.642). Jest on publiczną 

uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.) oraz na podstawie 

statutu. Podstawowy przedmiot działalności –kształcenie i prowadzenie badań 

naukowych  w zakresie nauk: ekonomicznych, fizycznych, humanistycznych, 

matematycznych, prawnych, przyrodniczych, społecznych i teologicznych.  NIP - 542-

23-83-747 nadany dnia 07.10.1997r. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 

NIP UE – PL 5422383747 nadany dnia 27.04.2004r. przez Podlaski Urząd Skarbowy, 

REGON - 050562207 nadany dnia 10.02.2010r.  przez Główny Urząd Statystyczny. 

2. Czas trwania działalności – nieograniczony. 

3. Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.201r. 

4. Uczelnia nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 

samodzielnie sprawozdania. 

5. Uczelnia posiada Wydział zamiejscowy w Wilnie. 

6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, i nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności. 

7. W ciągu roku obrotowego nie nastąpiło połączenie z inną jednostką. 

8. Przyjęte zasady rachunkowości. 

 Aktywa trwałe wyceniane są wg cen nabycia po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych 

lub umorzeniowych ustalanych na podstawie planu amortyzacji. 

 Do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zaliczane są prawa 

majątkowe oraz rzeczowe składniki wg cen nabycia – wytworzenia powyżej 3500,- zł., 

poniżej tej kwoty zaliczane są do kosztów w momencie wydania do użytkowania. 

Składniki majątkowe, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest niższa od kwoty 

3500,- zł. traktuje się jako materiały i odpisuje je się w ciężar kosztów w momencie oddania 

ich do użytkowania. W celu zapewnienia kontroli w przedziale wartości od 700,- zł. do 

3500,- zł., dla składników wyposażenia dodatkowo prowadzona jest ewidencja 

pozabilansowa. 

 Środki trwałe amortyzowane są wg ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Stawki te 

odpowiadają stawkom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg stawek wynikającej z ustawy o PDOP. 

 Zapasy. 

  Materiały. 

- Zakupione materiały przeznaczone do bezpośredniego zużycia odpisywane są w 

koszty w momencie ich zakupu i nie podlegają inwentaryzacji. 

- Materiały zużywane w czasie odpisywane są w koszty w momencie ich wydania z 

magazynu. Materiały te są inwentaryzowane metodą spisu z natury na koniec każdego 

roku kalendarzowego. 

- Materiały są objęte ewidencją ilościowo – wartościową. Wyceniane są wg  

rzeczywistych cen zakupu. 



- Rozchód materiałów objętych ewidencją wyceniany jest wg cen nabycia metodą 

FIFO. 

           Produkcja w toku ustalana jest na koniec każdego roku na podstawie i w wysokości 

bezpośrednich kosztów wytworzenia.  

  Należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia. 

 Należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej  zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności. Uczelnia rezygnuje z naliczania i dochodzenia odsetek za zwłokę w zapłacie 

należności, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza czterokrotności wartości opłaty 

pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę listową poleconą.  Zasada powyższa jest 

stosowana w sposób ciągły. 

  Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.  

9. Uczelnia sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią. 

11. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego. 

                         

             

 

 
Białystok 31.03.2020 r. 


