
Załącznik nr 2

do Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzonych Zarządzeniem nr 51

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz dokumentów stosowanych na Uniwersytecie w Białymstoku

Skrót dokumentu 

stosowany w 

systemie FK

Nazwa dokumentu

Rozl.wyj.zag.
Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - służy dokumentowaniu rozliczenia kosztów zagranicznych 

podróży służbowych

DEL Delegacja - służy dokumentowaniu kosztów krajowych podróży służbowych

WEW
Dokument wewnętrzny VAT - służący dokumentowaniu operacji na które nie wystawiono faktury 

sprzedaży VAT oraz VAT od importu usług i WNT

FA Faktura - podstawowy dokument dokumentujący zakup towarów lub usług. W systemie wybranie 

go oznacza, że dokument ten nie znajdzie swojego odzwierciedlenia w rejestrach VAT

FK Faktura korekta - podstawowy dokument dokumentujący korektę zakupu towarów lub usług. W 

systemie wybranie go oznacza, że dokument ten nie znajdzie swojego odzwierciedlenia w 

FS

Faktura sprzedaż - Co do zasady służy ewidencji faktur wystawionych przez UwB, które zostały 

wykazane w deklaracji VAT innym dokumentem. Wybranie tego dokumentu powoduje, że 

odniesienie go w rejestry VAT jest opcjonalne

FSK
Faktura sprzedaż korekta - Wybranie tego typu dokumentu powoduje umieszczenie go w rejestrze 

VAT

FVS
Faktura VAT sprzedaż - Wybranie tego typu dokumentu powoduje umieszczenie go w rejestrze VAT

FVZ
Faktura VAT zakup - Wybranie tego typu dokumentu powoduje umieszczenie go w rejestrze VAT

KP Kasa przyjmie - z uwagi na brak kasy dokument nie jest wykorzystywany na UwB

KW Kasa wypłaci - z uwagi na brak kasy dokument nie jest wykorzystywany na UwB

FVSK
Korekta faktury VAT sprzedaż - Wybranie tego typu dokumentu powoduje umieszczenie go w 

rejestrze VAT

FVZK
Korekta faktury VAT zakup - Wybranie tego typu dokumentu powoduje umieszczenie go w 

rejestrze VAT

LP

Lista płac - ten typ dokumentu służy ewidencji zarówno list płac z tytułu stosunku pracy jak i innych 

wypłat na rzecz pracowników i zleceniobiorców np. lista umów zleceń, umów o dzieło, lista wypłat 

z ZFŚS

LN LN - dokument wewnętrzny służący ewidencji likwidacji wyposażenia

LT LT - dokument wewnętrzny służący ewidencji likwidacji środków trwałych

MM
MM (przesunięcie międzymagazynowe) - dokument potwierdzający przemieszczenie materiałów 

pomiędzy magazynami wewnątrz UwB (przychód)

NK

Nota księgowa  -  służy ewidencji obciążeń przez  UwB innych podmiotów (zazwyczaj są to inne 

szkoły wyższe lub instytuty naukowe)są to zazwyczaj obciążenia za wyjazdy na obrony doktoratów i 

habilitacji

NO

Nota obciążeniowa - dokumentuje zobowiązania UwB z tytułu transakcji, które nie mogą być 

udokumentowane fakturą np. obciążenia z tytułu ubezpieczeń wyjazdów zagranicznych 

pracowników i studentów

NO
Nota odsetkowa - dokument służący ewidencji naliczonych przez UwB odsetek od nieterminowo 

opłaconych należności

OT

OT ( ptrzyjęcie środka trwałego do używania) - jest dokumentem księgowym, na podstawie którego 

wprowadza się środek trwały do ewidencji środków trwałych, jednocześnie dokumentuje przyjęcie 

środka trwałego do użytkowania



P
Pismo - kategoria używana do dokumentowania operacji dokonanych na podstawie pisemnych 

dyspozycji uprawnionych jednostek np. prośba o pokrycie opłaty konferencyjnej za konferencję 

wewnętrzną z określonego źródła płatności, pismo o zwrot części kosztów zakupu okularów, 

PK-
PK- polecenie księgowania dotyczące środków trwałych - dokumentuje operacje  dla których nie 

jest przewidziana inna forma dokumentu. 

PK+
PK+ - dokument ten służy ewidencji operacji, które nie zostały zastrzeżone dla innych typów 

dokumentów

PK

Polecenie księgowania - uniwersalny dowód księgowy własny wewnętrzny jednostki. Służy on 

dokumentowaniu w księgach rachunkowych tych zapisów, które nie mogą być udokumentowane 

za pomocą innych dokumentów źródłowych. Polecenie księgowania można stosować zarówno do 

wprowadzania zapisów w ewidencji bilansowej, jak i pozabilansowej jednostki.

PK-ST

Polecenie księgowania - środki trwałe - polecenie księgowania używane w przypadku operacji 

księgowych dotyczących środków trwałych.W szczególności są to korekta amortyzacji, protokół 

przekazania na środki trwałe aparatury specjalnej

POL Polisa - służy ewidencji operacji ubezpieczoniowych dokumentowanych polisą

PRT Protokół

PZ PZ (przyjęcie zewnętrzne)dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu 

towaruwystawiany przez pracownika na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę

RACH Rachunek - służyewidencji operacji zakupowych udokumentowanych rachunkiem

RF Raport fiskalny -  z uwagi na brak kasy fiskalnej nie jest obecnie używany na UwB

RG
Rozliczenie gotówkowe - służy rozliczeniu zakupów dokonanych przez pracownika, na które nie 

została pobrana zaliczka

RZ
Rozliczenie zaliczki - służy rozliczeniu zakupów gotówkowych dokonanych na które została pobrana 

zaliczka

RW

RW (rozchód wewnętrzny) - dokument potwierdzający wydania materiałów na potrzeby 

wewnętrzne UwB wystawiany przez jednostkę wydającą materiał.

WB Wyciąg bankowy - dokument bankowy dokumentujący operacje bankowe z danego rachunku za 

zadany okres (Uniwersytet w Białymstoku stosuje co do zasady wyciągi dzienne)

WZ WZ ( wydanie zewnętrzne) - dokumentuje wydanie towarów lub materiałów z magazynu. 


