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l ' PeiNo*a wyżg szłola zawodowa w ciocheowi. Nła drlej UcZInjł jrłoj.diÓśka
s|1om fin$sów pub|icaych prcsldzi ńchunkowośó wedlu! 6ad okEś|on}€h w:

| ) ufuwie z 27 lipca 2005 mkD Pnwo o glo|nicNie *}ższym (Dz'U. 2016' |ńL |u2,z póżn'

2) uŚblje f 29łżśnia 1994 rkuońchunkowości (tj' DzU'20ló l. p@' lo47'

3) 61e*io z 27 sierpni! 2009 Br! o finan$ch pub|icznych (Df'l]' Nr |57' @z 1740, f P6żj

4) usvie o odpowied'alności z nrcnie dysc}lliny ffu$ł pub|icaych(Dz'U'z 2005i
Nr la. poz'l la z późr. D.):

5) rzpoŹ4d2eniu fudy Mjniśów z dnia I3 grudnia 2012 rku v spEwie srcrg'o\lch 6ad
gospodtukifinansoBej lcrclni publiaych (D2.U.2012 , poz | 513).

ó) sbfocje Pwsz w ciechfuowi€'

2' nekŃć w niniejszych Z.adach jeś now o|

l. oGóLNE zAsADY PRoVADZENIA (slAc t.AcHUNxowYcH

1. ZAGADNIENIA ocóLNE

1.l Po&r.Bowe !k!y pnBnc bomljł.C EchulkBość

Po]i'I'Rchuńo"old)a]),

. @lm io PeńsŃoĘ wy^zł szlołę z.'odoBq w ciąhmowe

' dotycry Ds*f o p.dalku dÓchodÓł]m od osób pmMych

. dÓ'}try 's6t} o ńiansoch publ icaych

b) kl.ro*llkuj.dDostki - omca Rettom PwszNciecheow'e,

c) okB Ęnwo'd.*cz' . okśfiicsią{lcl.ndomwego,

d) mkobmlo*y . okr6 od 0! ltyo r do 3l gdd'ir ddeEo Óru
k.lad!żołe8o' u tlórcBo sklad ł.hod' 12{l€ okEń*
śpnwÓzda*z}th, sldowmy óMież dll c.lóv poda&ołfch'

.) d'i.ń bi|luo*T . dzi.ń kończący mk obrclo*y,fu który,jcdnoslk. spoŹ4dz
spnvozdrie fiMnśow. - tj' 31 grudlit duego rolfu'

f) p.fyjlt Ady ńcbulŃdś.i. Nybfu. j nosowec p*zjednoś!ę' odpowiednie dojej
dfiał.lnÓści' rołiąu nia dopuszc@n. ptrpifu' usb$1
i zP€miające łym'giną j.koś spńwozdoń finms*ych'



P!]|I,*uR!.hn|6oki)a],,

] Księgi rachuntoRe ploładzi się * siedzibie Ucć|ni lj. ł ciBb o*ie u|. N'nlo*i@ 9.

4, 2a działa|ność podsmNą w jennostce. d|a kióEj ŃĘbnie gruPuje się kszlv i pr4'chody
dziah|ndści Óp€nÓyjnej ł ce|U uMlenia *fniku finDsow€lo , uaije się:

dzi alnośó dydat9cna,

. do!czy lsEvf o Echunkowołi,

|'f Pnd\|lsÓ*.,ł\'dy fi n'nloł}tj$oyc

l, odposiedzia|ność a łykon&ie obowił2łów w 4krcsie Bchuntovości. ł t!ń z o1ułu
nadzofu . pońosi kiercMik jednÓnki,

2' KifloMik jednostłj. apeMil spoż4d4ie spmwozdmia fininŚowglo !i. póżliej Iiź
ł .iłgu r'zBh miśię.y od dtrb bi|gtrr*ceo.

]' spńwozdei. liMńsowe pÓdpisuje Reklor i Kye$or'

4' Rocne spm*ozdmie fimsowe podlega hadmiu pftz biggk8Ó rewidgnb'

5, l@RaĘc księri rehuko*9. l,]c4|nia uwzg|ędnia sp.cyficae wmŃi działa|ności szkól
syźlzych. o*reślone prpkmi rczporzłdfnia łynienjonego * ófdfi.le l pkr' l 'l ppk 5

6, Uczelnia śosuje v pehri nadŹędne zsldy mhunkowości okreś|one w an' 4.3 !s6ły
Ó której ńÓM q pkr' | ' l 'ppkl 2'

7 R@Te spmwozdanie finmso\q po zMdmiu puz biegłego rewidenla podlcg. al-'ierdzeniu
pŹez senal' ni. nóźniej no 6 ni6ię.y od dIh bi|!.lw.3o.

3' Podzi&ł i pokrycic s1niku fiiańsoweao ngllo frożc nBl4piÓ po zNierdaniu spńŃodani.

g'z.Njcrdbnc p@z senal rc.ac splaMzdani. lilan9we wru z opinił biegłelo rewidgnla
i u.hMłą se.alu prkaf}1me Fś vlaściwemu Miniśrli do dnia 30 CZBB rcku
obrolo*Ęo o$lępując.gopo rok! lpńyo'j!ł.żyn'

|o'Jednośka R ramach posildanych n.ókół pmładfi Śmodzielną gospodskę finmsowq na
p.dsbqie planu Źoczoso.fńansołelp. Plln okreś|a śrcdkina @|izcję zdó fpodzialem na

poeŃy mal.liolnej dla sfuden'óN
łyodĘhnionej dzialalności eospodecZj'

Plan zNi*dany jen pm Scnat.

|l' Dziala|iość Uc?|nijeś linanśowma f dobcji z bldżefo pań
olrcślone. z pą-chonós włBnychi z p.2]chodós z t}fufu d o*ja, apisów' ol' ofimości
publicnej. śrcdkół pochodzacych ć 'ódel zgrojcnych niepod|e3.ją.y.h zwdo\i . l lŹ](że
mot być fimso\ml Z śodków budż.lów tr'torja]nych i ich diązkóN'



PoIĄr2 R&]fuńżd din :oI.|'

12' Uźlni. NB funde:
. Fmdt zlidnicży'
. fbdE pomay m'cri.|mj d|! nudńlów .
. lnrc ńfd'e. hórych uM@nic peidlh ÓdĘbd. pfu pisy - z*hdoYy Flndcz

sq'.dcz.ń sej.|n}th.
l ]' Ucć|nń Doż Moać ńBni.ź |

. w}óny Fundusz styp.Ddia|ny d|a nud.ntów

. Fdde RoMju UcElDi

14' okBv sń!ozd.łc. Ób.imuń:

1) okE jednego miesiąB d|a]
. suńo*inia obdół i s'ld kont |sio8i głó}n.j.
- ugodnienń z dzi.nnikiem i Źpkóni M kÓnbch ksiąg pÓńeńiczych do konl

Śynl.!'Óaych ÓE de mcjj P.d kowych , 3pmwozdcń GUs .
- 61!Ni.nia Falslkcji nicrz|iĆbn'ch d|ó konl ńńchunkÓŃ'th.
- de|mcji p.d tu vAT 7.
. spayfikacjiobdów ńi tÓńuch anili|yoa,cn z *ybE'.3o p@działU.

2) ol@s jedń*o kwfułU dli:
. spawozdMi. o afudńicniu i *fna8ódzńiu RL70'
' spB}ofdmi! o bbowiłeiŃh i i!|.'noś.i.ch REz' Rb.N'
'd.khńcji pod{ru v^T .7K.

]) ortsj.drc8o '!*u dh sFŹłdan:

' trhulu z'!tóv i 51.!!
. ińfmacji dÓd{ko*.j ob.jmujłej w!iw'd!.i. do Ęnwozdmi' ńnmego ofu

'|oddtrye infoMj. i obj.ł'i.ni4
zM*jenia ńis * l!pil!|. (fu.dugu )*hs,m'

. ńchuŃu prDp|}tów pi.nĘh'th
d.*]mji podlttN}th ispńvdt|!ń ous rcru' F.03)

. spBwozdaia o puychodeh. kov|lch i wy.iku finu$wym szł''ł sfżsfych F oI/s'
spEwozdAń o DboBiąei&h i n.l.żnoś.irch Rb.Uz.Rb.UN.
spBwozduia Rb-WS.



f.l z'kB pućdńiotoła B.hu.l.ołośd

2' oGoLNf, zAsADY RAcrtuNxowoścr

Poli|lk,RaehukNdś.i20r7f,

l) opis prryjęry.h zs.d fuhunkovości'
2) pbładaje k3iąa ńchunłoł}ch.
3) okEsoNc BblDie i spńwdfuig dńgą jnwenfuy&ji r.z'ryis!.lo s1!nu 'ł\aów i

4) (yłę !łtywów i pasM' Óż usbl.nie ł,Jńi*u finaisore8o'
5) spoŹłdaie spBwozdoń finonsrych i inńrh' knjrycn dm. ł)nikajł z ksią!

6) grcmodzenie i prechołyBrie dolońcnl&.j' pmłidzisej usbNą
7 ) poddań ie badaniu i ogł6a i. spBwozdań finmsoł]th * przFadtich

pfuwidŹimych tsb$ą'

opis pŹyjęqch @d m.hunkowości sunowi dok!ń.nt.cja opóujłca pzyjęte rsidy
nchunłÓwości' a w szDgó|nÓś.i:

1) złhdo*)' Pln kon! obejnujqcy *}ke kon| k5Ęgi glóMej Gwidencji Śyntetycagj)'
p|4:ęE A|2dy kjęsowmia na nich op€ńÓjj 3ospodmz}ch o@ 'vy.eny akbNów
i p6}vów' o 1akże usldy prw&dDnia kont ksiąg pomocni.ry.ń (Nidencji ma|it}cnej)
j jch poqiąu ńja z loobi kdęgi EłóMej;

2) s!*u śo$Wych ksią! ńch!Ńołycl! lykP zbioów śtnowiqcych księgi Bchunkose
m .ośnjłach czyt|nych dh konpuleą

3) opk syscńu ińfoma'cnego. u*ienjąceBo ń'jn' łykoz lunłcji' opi9 !lgor}bó*
umożIiwiający.h !Ź.tsltaie danych ' zedy eluo'y de}ch i ndod żbefpie.Dnia
dośępu do deych asł Ók.ślÓny w odĘbnej dok'mreji'

l ) *!tu kon! tsięsi głółngj (gwidencji spt€tyca.j)j
2) pr4jęle edy }sięgo*mia op€mcji 8cpodaEfyĆh;
3) ł!łM tofu i 6gdy funlcjÓnowdia cwid.ncji szEgćłowej Gwidemji ma]i&nej);
4) zgdy spozłdaia mchunh zys*óN i sld;
1\po\obJ Ęcenj p..ZćEó|nych \\bdnilól ' ld}$ós ipsylów:
6) dolanenl&.ję gystemu pŃmie dsych'

p|m tonL PĄję! ptrz Pwszo|Tei s:



}. KslĘcr RAcHUNKowE

.1.1 Xlięgi ncńu.kowe . okr'śl.bie

Pahryta Ra.htąka\ ^ł |. 1U l ł

kięgi r&hunko*e obejnują zbioly apisów księgo\y[ obrotów (suń zpisórv) i *ld, k!órc

2) księgę głóMą (ewiddcj& sy etycaa),
3)księgi pomocnica (e*idgncja łnali'yczna)'
'|) zgsbŃienia oblÓlóR i s d kont kięgi glóqnej ofu $Id konl ksiąe ponocnicrych.
5) ryku skło'lńilów atlywół i pas'aó* (in*eńbż)'

PrZy PDładfniu ksią! Bchunkołych u poneq konpuleń f óMowal'c z nini uw'ż się
odpowicdlio ,soby ińfom&yjng mchunkowości, aęEi4wMe v fomie oddzie|ńych
kooputercł}.h zbiorów doy.h, be d6ych lub innych \FdĘbnionych jej częś.i, bcz l"4]ędu
na miejsca ich powst iio ip*.hosleania.

xlięgi prcscdzom 3i zgodtric ' Ardł po{tłójtr.go zpil!.

].2 wvhogi fom'|n. kiąg dlhunkowlch

xlięgj ncblnkoye pŃldzi Śię w językJ pobłin i ł .l'uci. pokkjej'

Do ksiłg BchunkoĘch okresu spnRozdawczso na|eł }póladzić w fomie u pńu lŹfde
zdnenie. kóE mĘpiło s rym oktsie'

Księginchuńlołe z uwzB|ędnimjen le.hniki i.h plÓ*adańia - podlecają:

I) N!łeńu oa&Piiu (pełńą lub śknj.on4) ndwą jcdnoś*i, (kddy *}dnl końpu'.ro{y
|ub rcsbwienio s}świdlue n! ekmnie monitoB komputeB) ns^4 dłÓgÓ rdaju księgi
rachunkołej Óu naaą prosramu prNaunią
2) tr}Taźnemu onacćnju co do roku obrctoweso, Ókre Ęńwozdawczcgo (miesiące) i daly

3) sa€nn.nu p@cho*lweiu w us6lon.j ro|.jności'

PIzy pDNadz.Diu ksiąg a p.meą komputem należy apewnió aulomatycńą kÓitolę cjąBlości
apisów od pŹenosz.nia obrcńw i 9|'l'

wvdflki końDuleńwg ksiąg Echunko}ach powińn} sk]od.ć się 7 automaqcnie nunero\yańych
nńn. z ońacrnień piefusfsj i osbhie,j ofu byó sumowone na ko|ejnyoh fulach R spoŚób

Nl kolic k.żde{o reku obmro*ego treśó ksiłc mĆhunkołyh p.dlega pEniesigniu na nn!
!niom8tvc,] nośnik dmych 7lp€Mq8c! N8łość zpsu Itomrcji. pęez cas ńrc kó64- .d
qmiganogo d]a preho$lwmił ksiąB mchunkoŁvch -5 |'t łsr.m rFhiyizcji

Pfuniesieiie to uaaieŚieu ńMÓmcae z fldfolien kśia! mchunlowch



33 l.z.t.ho.ć |r!iłg nchulkowy.b

P,,ltt ro prttu4rN6! )a t r

l) dołeM. upi' w |s|śBch mhunloł)ch łinn) odA'.E'.d|!ć sn młqis! '
/godn}, tł:ił.lonońirał do|o.MFh op.m,' I a'.|!oł. |śi4$.

2) yśzyśri. akt|ifi*M do allię3owlni! D d..}fi niśi4.! dÓ{'ody księEN.
n.|.ży łlbwldżjć IÓmploi. i popóMią ap.Mi!j!. cĘsrdść zpigiN o@
b.zbHność dzh]ani' śŃwnych pcdd obUcnjo*}th (bqt'lfl|noł! tsią'g)

rl podfu}ó apió! $ tsie8lch trhunloł).h ś{ do$odJ |śięEos. ̂me ''do$odr'

. 4*nęlae obc. ofuyńin. od ton!ancn'ó!'
' E*nęl.a. wł6D. jżeklzyvrc B oryginr|Ó kdfuI.nloD'
. wMęla. .{dy.fąE oFruji Włltz,j.d'ośki
@ doBody kięaowe spead&n. pfużj.dnośrę tyT||:
.. ńiore {h4e do dołoMn! |ł.ayth ^pis óioru douodóu w}n|.łony.h w

. *rrys!j{.! Popfuihń żpisy'

. anęp.z. *1s6wion. do oeu olE}Tmń 4gnęh.3o ob...go dowldu

.oz|icm]ov.. ujnujłEjuż dokonln. apisy *.dł!g noBych kr't óy ll'syfikacji'

!) tr pż}pad|u @8dn|o".!o bróku mo7|iwołi u4\|triD 4\nęfucgo do{odu
żsd|o$.8o }iercMi|\ jednos*i ńÓŁ ćM|ic na udolumenlotre|c op.ń!' a
pomftł księgos.go dowodu 6lępcego 'spoŹadfonego pu2 osoby dolonujłĆć tj
op.fujiNi. mor lo |.dMl Ęć op€Ejl gGpodea dot)(aB Zalupo
olod'l}Ńdrh Ńdbli.n vAT

') lśię3i *inny fuoźliwjć ślłi.d4nic pop..Wśći dołon.nFh $ nich upió*:
9bó* (sdd) oż t|zi'bni! n@}.nych Drtr.du o6|icmioł}th. . &|!*a:

.) Udok!ftnlomie upisów poł!|. M id.ń'.ńrtrję deldóy i lpo9bu i.h apisia
B kśię8eh ńchunkov'-ch n. wsżynlich .lapach pftM'lz'j! do'!l'.

b) apisy up.Ź4dI(osdc Ę chónologicai. (v tol.jności n6lłpimii po sbi. zd'rń .
Ópcń.ji) i 9yŚ.mal,cńic w.dlug lr}tńóN k|ay'ik&yjlych unÓ,|i*iających
lp.E4d4nic obowią^,jących j.dnÓśdę spmłodoń fbgns|}lh i iinyĆh śpńsozdań' y
tym d.k|!ńcji pod'tko*]'ch o@ dokon&.. bzlicŹń fmŃqśh'

c)pr*!dani. kiĘ mhułow}th z poń*t konpul.d u p€qi. konlE|f lmpl.bości
fbi'ó* syś.mu ńchlnko*tśćj Ó@ pm.!ó} pElMia &ryth.

d) aF*niony jń dośęp do zbioów po&rIljłc}tĘ b.z ł?aIędu u stowmą tćhniĘ
u uqsk..i. w do*olnF c6i. i E iloło|nfu '1brey ÓtB śpńwozd{fuzyj6Dych i
eańial'th inf(me].i o 'B&i apiń* do*omych y księ!(h ruhunlo*],ch

6) Z!$& koszlu hisbflcagm i etfużn.i wc.nv:

polazló|ne rlhdni|i'tt}só\ ' p6l)tról l )6ia w. {so]łc ac'y! i*ie ponie\ione
D! ich n.bri. (*}fulaie) Ęny (kosay). z ,chołuiń agdy Ónńtności,

w Bu!ó|mei w gm e|u B !)Titu finms$}m. b€ż wfł|cdu jl8o ł'-skość'

ani.jfui! sdoś.i UżyrN.j |ub h d|otj skłldni&iv.łDTów. * |yń óMi.ż
dorfry}T. s po5f i odpi''u 'ńÓn}zcyin}ch |ub morn'oĘch.

syĘ.ai. ni.B!Ęlit. pozŃk pŹ'Ćhod) oFńqjm i ,}5l' rudz*,y.aJR'
- sł/yn}j. po.'ś'od. p.duk l6ay op.ft'ń. ' frD n!d^1c4n.'
- rcćN} na ad.j.dnÓśte r'zyko. !rcąc. sbty o@ Ślu'ki innych żd.*ń'



zdmenia synie.ione po*ryżej UwzBlędnh sie
ujawnione miedz) dniem bilanso*lD a dDiem, w
ańkn ję.ic ksiąg fu hunko$th

7) Zasda akazu komEnsas:

c) Uję.ie *Płat i ł]Plat 8olówĘ
któ)m zosl.b dokonane '

d) obrty i 3rldr pMugó|Iy.b ko.l krięei g|ó*trej. v Ź|resig k(órych pmwadbne są
ksiegipomsnicze p.winny być zgodne f tymj klię!.mi,

w aiązku z po'yższym slosować nalcży działsia analirycmo kÓnto|ńg . klólc
ap€m'ą systenary.aą ko!Ls|9 popBNnoi.i i Źde|ności ksi4 rachunkoN}.h .se

łańość poszcćgó|nych lkladnikóv aklaóv i pa*--ów. przychodó! i zwiqanych 7
nimi kosżjR' .iqł też z}sków i 5tBt nldłlcajnych usb|a sie oddzie|ni.'
Nie komFnsuje s'ę z.9Ę wadości óżny.h co do rcda.ju 3Ęvół i pas}avów.
pŹy.hodów i kosaół zwiąan'ch Z nimi o@ z'sków i slB! nadz*}cajnych'
/3g lnnrij!Ą !!!lz!Jś alo'os'niJ
w odnj.sieDiu do kalglońi kasowvch łwołvqó* ]wvdalkół)'

zr pwldfod. bi.ąco. unaje Śię kię!i. jeć|i spelniÓne są n6!ę!ują.e warunkjI

l) pehodfąog z nich infomacje Umożliłiają sponądlnic w leminie obowjPu.jłc]ch
.jednośkę spB*ozd&i fin$so}lch i i'nych spBvo/ań. v t}m dek|mcji poda*oqch
oro dokoneie Dz|b&ń finesolyoh'

b) Esbwi.nia obrc!ó! i s d konl księgi glógngj są spo'4dane pu-vnajnni. u
poga!ó|ne otresy spńwozdawcre' (uskMi. jen ich sp.'ed'lnje \ mchunku
iłfulającyń od pŃalku fuku na koniec kaźdegÓ ńigs]ąca. w tcmi.ie obo\'iąaja.}ch
.jednos&ę sPmwozdań fi.an$ł}ch i innych spmvozdai, w 9ń tak'€ rv tmjn&h
okeś|onychd|adełlm.ji podalko*f,ch).

czeran obcJm] nó|ępuje $ iJm sam)m dn u' w

?ali|,taRa.+akawaki.!ln

którym u*z}vi$ie nanępuje

Rodaj did.ń.ji szczególowej' z któĘ
n.|cł uzgadniać Ś'ldo datroeo ko't./

a|€ca!.dzid'ni!

Poaksiq8ołaniu k!'d.go RKi wB:

Rlpory kasłe prcwad.ne oddzielni. d|a każdcj
z kas, sfu goówki *}kfu' s ńporcie kasos-łm

Kag r.lranicmych środków tupofr_v kas*e prcladtuns rg ealuty pokkiej i
obcej' sbń golówki zgodny z g|dem konla

Anrliryk' z podziałem na pos.a!ó]ne Echtr'|.i
bńkołe' saId' tych kon! zgŃi. z saldmi na



B- PÓ zll.!ięgÓłdniu opcr'.ji' do|. d!n.go big9iłca

Ewidcncja śr' lfl!\th proMdbm *dlug
wdościpmf4&ovej &' tRalegÓ f podzialcm na

!monenie!rcdt{Ń |ru3bch
Tabe|e ańoĄacyjnc z podzillen m poszcfe.gó|ne
składnjki majątku. śa*ki rńÓnyzc,ji ońz k$ot) +

Ew'denc} wMośc i n iemaleiialnych i pBynych
Prcwad.na Rs *anÓścj poc1łlkowcj.

nieoatłiohvch i orwnvch

l'łeśycj* środki tN ć !' Ana|ilyk& mkladós f podziałem na posazogó|ńc

RapÓńy łasÓwe plo}adbnc w ozbiciu na kiżdą
kosl slln 8olóBti slk'zny w mporcie kiso*yń

Kasa a8nnica-\,ch śrcdkóR Raporty kasorve proradane wg lalury pokkiel i
ob.ej' s1ln zgodny z saldem konb dełifoic

AnaLiqkf z podzi m na posez.Bólie Bchunki
bmłowc' saIda ty.ll konl zcod.e f saldrmi na

chŹIŹkerg|da=>Ma; a |amować jeże] i slldo
dogczy platńoś.i oŃaionych {ięcej niź 2 m le'

chemhel $lda => wn! a|moŃ.ć jcśli $|do
dÓr}cz' plahości oŃżnionych więcej niź 2 m. !e'

S.lda Iych konr zgodtre z kwol4 vA] u
uykffe8o v Ejesee akupu V^T. Na końie.
miesiąĆa kłotę pż)lodljącą do od|iczenia nale4
pŹcksięgować m konlo ..RonchunJii Z Ur4dcń

saldl tych koEkl zgodnc z kwolą vAT- u
uyk'jnego w rejeske spnedał vAT' sa]da lydl
kont nalezy pEksi*ować na koniec m. ca na
rÓmch!ńki z U@d.m sko.boĘn f 61ułU vA l

saldo legp ko|e z€odne z deklfficja VAT a
os&bi nliesiąc. pod wn.tień lomiioweeo
Ezulo*aia Żobółi@ń'Podal.k vAT pod|eqdący



Pal4|c Rrhutawośe i )0 n|

konlÓ ,'vAT do d|icz y okres.ch nasĘpnych'.

Ńmconv od WaBodań )

Srldo reso konra 4odne r ksoq podarku
lalic@lego od s!..aercdzeń a osbhi ńiesi4c
pod Mrunkiem teminołegoregu|oBa'ia

wynagrodu ń pm.oMilół saldo leao konta zgodne z kwoĘ neto mlic.ń}Ćh
3 nie *?placonych *FaslÓd.ń'

sa|do lego konla 4odne z k{otą Śkladgk zus
podlesającychodprqadeiiudozlkłldu
uh€zpiecfń spolecmych łykfuy.h w
dełIancjach zL]s z u\"llędniaien koftkl w
7.tEsie puklmzeń p.dsbł' wyńiaru skł.dek
m dmy okFs rczlicrniory.

xoszTY:
saldo t93p kona winno b'ć zgodne z moĄ%cją
sf,k'2mą w EbeIach amÓń'acyjny.h dotycz.9.ych
daĘo olresu zsÓdńie z kloIł złsięeoMną na
koncie 'Umofu'ie łodków fuły.h'
Kwob na]iczon}ch wyiagod.ń z8Ńne z
obob'ni ,.Ma,. konb .RoZ' z pńcÓ!ńilańi 2 tyl

Kwob noliczon! w łolfy zaodna z obrokńi ''M'.
konb .'Romchunłj z zus'

].3.l K.rekl. blędó* t księg.ch n.bunkosycb

Uśawa o BchunkÓ\yÓści ściśIe olreślą vjali spÓsób na|c'y popmwić b]ędy stwieltfole *
żpisa.h księgoNych. Na podja'ie M 25 uŚa\1, ńożlilc sg dw! sPo$by korekty]

| ) pŹ.z skrcś].ni. dol'chcasovoj teści i wpisoni. now.j Iu6 .

2) ptrz wprvadzcnie do ksiąB nchunko*lch dowodu awiemjącego korekty bł9dn)ch
apisów' dokonyruc q|ko apisemi dofutńini dbo rylko Ujemymi'

w j.dnB@ pr,yjn{. się koŃkty dokolln. t sposób okr€ślody w pkt 2'

. Korekh tylko u pimi dodlbini .lbo tylko ujeńtryńi

KÓrek6 tylko apisami dod&lnińi a|bo ly|ko u,jgmnyfii, polcga na łprc*adTniu do łsiąg
BĆhunkorych dovodu asiemjłcelo koEkq blędnych apGów, dokon}avangj tylko ąpimi
dodahini (śonÓ cme) a]bo tylło ujennymi Glońo crNoną.

!!!!!!ś!Ą oE w kźdym PrzyFdku, 8dy kofĘ blędny.h apisjw dokonujc siq po aoknięciu
k.iąE - d-y.i."ią., @
po!$ed!El!9!p]Ę!]Ł PK. soołniaiacvń svmaeania d|a dowodu ksieqoweeo (okr€ś|one B ań
2l un. l uslaly o Echulkowoś.i). Ponod'o w !!ści dowodu na|eży podać]



dee ideno,fikując.b]ędnie ułsięEowsąop.@ję'

danc księgo*. api$ne bl9dnie.

danepopńwngońz inn.d'ne użsdniającokÓlgklę błędńiedokoimego apisu,

PahDIa Rach,ntaqrat )nt t

(oEkb błęnnego księgowmb ty|ko apGomi dodŃrini' ń, śomo Ćfue, po|eea na
wprwadMiu do tsiąg ń.h!nko{'ch apisu korylująero apiŚ bĘdny n! lych smy.h konlach.
n! kólylh 4slal dokonoy apis blę&y, |ez po stui9 p@ci$śałnej tych konl. wada teqo
.4p!!L j!śl9.!9.p!!!d! j!.9!4!*!zEd!.$E-Qb d!'

KoEt:ta bĘnnego księgowłnia tylko aphami ujemtryni' lzw slomo cćRone' pÓlgga ńa
trprowdćniu do ksiąE nchunko*ach zpisu kolygljącego apis błędń} n' lych sych kontach
i po tych gmych s'Dnch' na których dokonano b]9dnogo apisu, z8pis len e|iminuje Z obrÓló\.
kwoty bIędnie Źksięgo*ane. zchoMjąc czyśoś obroló* na kÓnlach' Tcn sÓosób roEkN
wskunc icst śosować do aDisów korluiawch ńa konlocll wnirowch lrsmlół: 4. 5 i 7l ora
na tonl.ch shbcvcn do ewidencii fundl$ (kloitslów] i we vwsltich innwh DBMdkach' ldv
ghcemł achovać cłśośó obrclów na łonhch'

Jeż|i m skulek koEĘ błędny.h api$w v spog.b okrcślony B d' 25 Ust' 1 pk' 2' oboo M
konbch dośdcfją fałszy}ych infomacji Ó syfuacji jedno9ki. cry o p%biegu opemcji
8osp.dłczy.h, mohl ło$łoć @' ''ąpis l..hnicmy''. Moż|iwoś śo$lanil apków
technicnych nie tr}Tika bezpośrednio zprepiów Usbwy o fuhuńko9ości' o|e tef nie jeś
w usbwi. abBńiona' zapis tehnichy dokonlveyjeś po obu strolach te8o smegÓ lÓnb tyńi
gmyni kwohi i z ryn smym m8kiem' szzeó|nie wskMne iesl dolonvwńie uki.eo zDisu
s snacii' ldv bład doNc^ ÓŃńc]i na konlach whikowch' a icao koreke srcwodow aŃ. ż€
!p!4lĘ!i\!!qĘ&zqB!9B

l'Księgi Bchunkowe N Pwsz Pm*ad.ne sq
jicencjono\me8o oprcgtmosani! uźylkowego fimy
w.B4aie'u|. Brolifułg cBh! 49l5l .

Ujęcic w księgach fuhbkoły.h korchy pop€łniolych b]ędół naleźł roflabywać ó!nic'
w śvidle Pofuo*ień d, 5.1 tr*' ] ufułf o nchuntovoścj' z pŹpisu lcgo $yikĄ że jeże|i
wdmyń rku obńtowlm |Ub pŹd fiwierdtnid Śpńwozdria finanswe8o a len rck
.boloq1 jedf,o$ka ś1wicldziło popolni.nic w poprdniĆh |abch obrololTch t'ł9du
podsbwo*ego. w nAlępsŃie klóiego nie moaa m3ć spmwozdmia finańsÓ*ego a rck |ub ]a&
popmdnic a Ź.'elnic ijsno pfudstowio.ią* s'fucję m!ją&o*ł ifin sową Óiz 

"yikfirosoryjednoslki, to kwote korekw sNeodowonei Eu'ieciem teso bled! odnosi si. na kapilal
(fbdusz) łlónv i wkMuig iiło '''sk khli) f Ial ubieelvch ''

3.4 M.toJ. nfuł'dz.ni. L!iąg



Poli|Ąo Ra.tb\łągią ła] ł.

2.PM6'v .dmi.nńc'jm { ot.|q|ł.n. ł ńfrt.t ,ń.Ęmrtr.go p.kl..u
opr.€nnŃrdr SIMPLE.ERP ' ukEŁ !.'|ouj..'.r bodr|ół:

7 Firc i |.sięrewśó SIMPIE'ERP' F|NANSE Ks|Ęcowosc obdtlsa kięsołoś.i i
aułdeń fiMsi'

r' Finre i kĘs@ść S|MPLE'ERP'INFo - obsługz u|jz i śpraNozdli
pf4lBdołweych w.tś*j w Ms Exe| pfuy wyltr4'Mniu mchdih! pobi@io
dmych z kont |śięgo*f.h P caić ńztvillyfi.

/ Kldry i Ph@ SIMPLE.ERP. PERSoNEL {bsłĘ! Iodr i phc @ int.sfuja z syn.mm

7 M'jł'.k N!ły ż ńÓdul.m inł.nl!ryacyjnym - S|MPLE'ER! 'MA'ĄIIK TRWAł'Y.
obsług! wdei.i Nień'tdidlny.h j PB*D}ch (wNiP) oM śtldlów Nałych łE z
esid.n.lł ub€jpiśkń od nodul.ń in}.n|rr'?'qjnyn

r' z*!w i s]ne&ż SIMPLE'ERP' oBRoT TowARovY - obśłlsa |Óskvki aklpu'
gospode*i mag!ż'iÓ*j i lÓBis|yli spad!ży w a|@si. obrct!: mal.ńolmi. lovmm|

3'sy$eń kÓmpuleńł} ewid.ncji kgięgow.j obejfruje wŚfys&ie konla bi|ansoł.
' poabi|usom sljnowił.. podlbBę śpÓż4danid pŹ.z Ucćlnję spńvozdań
i ńożUwfu bieące i ule|ne Pm!ódEni. k9iq3 rachunkÓt$h'

4'w}m!rcduni. Ósbów. Ófu z ',rułu umóP cywi|no - pńsnych jlk ńMi.ż ś}iad.ed!
pBmMicŹ !q esid.ncjrnoBm. i rzlicac ł Śyś.ńią'sińPl.,ERI' * Dodule "}eMn.|'z ńÓd!łu .PeMeI'E.nm*u. s! aulom'ycai.:

. de|cly księgorc *]fugbdzń |

. blzy peacoMiłóu do pbańmo .Phbil. ni.óędn.go do @|ł:mh skhd.k zusi

. el.lfudińe Ńwimi. Fa|.Bó* i *'pł!l b.zpośrcd.ich w syfuń.. b8nrNo.ci
.krtuha.j.

5 Ucr|ni. lozysb 6ł,. l flEsi. obdu pj..ięż'*o . b{.towości .|€|funjcaej.
udosĘpniorcj p.a b'nt PKo BP sA o/ cichdó* . obsłusUj.cy mhunki Ucć|ni'

ó'Nund tol.jny dowo{tu kŚięro*!8o ń.d.9Ńyj.ś lulmltFnń w lm'ch nku i mi.siłą
h'w kaźdym miśiłcu numł dowodu rczpo.zyn!.ię od l.
R.j.śrujł . ie ńtr nie/ dlne Mh} odpo{ i.dzi!|n.j a tEść apT-'

7'w c.|u j.dnÓfucm.BÓ UsbleDio powi4'.i! międfy ddym dowÓd.m księgo*lm' a j.go
zpi$ni N dziennilq dowód księgo*1 nuńłNe), j.$ *B 6ady:

AAAA /YYA,IWOOO I
AA . lilerc*Y lub cyfrN! s'ńbo| dowodu
YY- omlcalie Dk!
MM Ób.cfnje miesiłca
000I.!rkolcjnydowodu*d.nyń mi.Śiłlu,

3 oprcgmotr miś yifuo śp.|ni.ć ńrunli okEl|on. u'o l ' ! m|mo* 'c'e f p.Mie
l ) ujmo*Mi. * &j.mita łY|ł.Di. apiów lpE*dan}dli
2) .i.dGlępnÓść ńjod d|! modyfiteji pM Ęlwd*nim . w @i. po@b}
. dolodów l.onk' *9ię3os}th|
]) afumaltaość kont!|i .iłBłości apiów i ptEnMni! obfulów;
4) sporĘ!'ej. v'}dnru {Lianikr * P6ti kol.jm ponm@*e'fh fu 'ie adziej
niź m roi* k.żd.go niśiqql

9'4.dni. u MlŁÓ$n)T blaioi.n Ń. 7' Un' 2 usł)' o fuhunto*ości' ałe!o!. ksią!
trl'@lN}th pouldbnych |ćhńikł kmPul.ó*{ F2.t|@' j6t .lo e|elfunimlo



Pollł''oaac}fuąI4'Uj!:a]r,

sysbnu &chivizcji duych .s kór}m dokoluje się zpisu danych nie Źd*j niż na konis 6*u

Inną fomą apisu dany.h jen prnisimie dokumcńów plików PDF z użłcien pmgńńow

wydruk ,j9i dowodefr ńwnolMnyń Ł dosodgm księlowym , z któE8o tgść zosk]l
pŹeniśionr m infom8tyĆay nośnit dmych,

D'c..ik -k!iĘr e]ół jeś pEnaczony do ftjeśto{Mia poszegó|nyĆh opemc.ji w
poŹ4dh chrcno|oEicTym. b. w kolejności '6lępovrnia po sobi€ op.fuji lospodmzych.
j*ie *fsqpity w dmlm okEsie spBvozdawcrym.

9. zapńy w dzie'ni(! muszą być ko|ejno nuoeDwarc ' 3 sumy u pisów (obro9) liczońc w sposób

Df iefu ik posinien uńożliqjać:
. uzspdnioio jcgo obrotów f obrohi Psbvimia obrcńw i 9|d księgi g]óMej, a mń

u peMiać jednonacne P.*iłAie apió* w t}T dzi.nniku r spńsd&nyńi
i fl*iedzońyńi do*odmilsięgolymi'

' powinny być Powiąae z aPismi n! konla.h łsję8i 8lóRnej ł sposób umoż|isiający ich

. stanołią podstlw9 do uzeadniania apisów w pobsiałych częścimh ksiąg ruhunko*fch.

obnty MEbj4co n. konie bideao mi6Ęm od poc'{tku mk! obrdtoy.go z dzie.nik!
muĘ byó zeod!. z Abwj..iem obrców i 9|d ko.l klhgi głóB!.j'z..b{ie.ie ob.otóy i
$|d lpor4da 9ię D. łonje k.źdqo okBu Jpnwozn'łctgo ni. żdflej n'ż n! koniec

zś&'i.nie ZbiotF suń obfulół f pw.'4ó|nycb niaię{y lFżłdunc j.! nl
koli.c mlu i b.Nzgld.i. DU.i wył''ył'ó 4odnoić zsumĘ lrful'jłoł obmlówisl|d

J'4'I Kont' ksi € i B|ó{ ncj

l.Konb owidcncji sydcry.acj. sfu,4 do uję.ia apinjw w poŹadku syśematychyn m kotrbch
pzewidzianych y żlładÓ*,}m planie łÓnt'

2, Na konlach księgi słóvnej wpromdŹ się pod datą olwmia kiąa Bchunko*l(h s'ldo
pefą&Óve ak!nó' i paŚywów, a nan9pnie dokonujg się a lolejne miesiąÓe apisów,
arejest.osany.h up@dnio lub ównocEśnie w dfienniku,
fapkó* dokonuje się * ko|ejności chmnoloeicaej, h' Ópgacjc ujmuje się w kokjności ich
dokonywani. i to].jioś.i nNlępowania po sobi. zdaeń gospodaEzych'

]'L]Motrnie noBego konb synlgtycne8Ó. klórego l!ów.dfni. nie po{oduje niń asad
tlBńkeji zdaŹeń golpodmzych i agEglcji du}ch ksĘtsÓ*1ch ńic sanowi zmi$v asad
lDolibki) mchunto*ości i nie nusi błó Mrowdaa r skulki.ń od li.Nueo dni! rckU

jcd@I!€s!!!s!f4!bdQ



Bieżqca akbalizcja kont s}Tbtycnych olu wprc*adznie nowgo konb sFlc'ycznego i
!na|i9cag8o nie wym'sa ÓŚobńegÓ zaŹądenia lierMika jodnonkj 'Po kazdol@vej nianie
na|eży spoŹłdfić łldruk 'Itu nego srkuu śosoMnych pŹezjennos&ę kÓnl srńiolycznych
'kńry atłieldapodpjembercqnikjednostłj'

'r- Rf,'rf,ŚTRowANIt oP|iRAcn NA KoN.TACH

rejeshje się na nich op€ncje (zdnenia) poyodujące aian} ł aktyve.h i frnansujqcych Je

spo$ód lvch kont ł}odlębnia się:
1) kodll .kty'óry' słUą do rej.fuwdia dbu i aid:

akqnóv lńlĘch obejnujących: fuości niemateń'|ne i pńwnc o@ rczose
akty}a t'uałą należności i inwśqcje dfugotemin.*e oE dlu!Óleminołg
mz|icćniaokresw'

' ał$vów obmlołf.h obejnujłcych: apay' należnoścj j jnwesrycje kró&oteminolg
ore lńlkoteminowerczliczeniamiędzyokresÓwe!

Na konfuh bi|msorych ałt}vós ftn p{złtkoł} akĘłów i ich Nięksunie njest&je się po
funiewn (Dt). natoniaśzmniejEnie po funie Ma (cl)'

Koń6 .k''ów noM wvkmaó wł'caie sa|da .Jebelowo

sa|da deb€Iowe na konbch ll\lyYóv v}Tsź:jł fun składnikó' ak''Yów Fwllych i obmtoBch
oEkosztyakt}ToRane - pu}T ają€ do bz]icćnia w przyszłych okresech'

2) kodb p6}Tó*' słlą do rc.j.sowei! s1anu i nim]

. k.pib|ół (6nduszów) 9łsIycb' . zystów i slBl slanowiących ł)nik fimnsRy
(a bież4.y ńł obriol! i |ab ubiegle) oE odpisóv
rysku ńef,o w ciłgu rctu obrctowego (lalo *jelkÓśći
ujemej)

zobei{zń i 'TZn nr mboxiłzIi' (dfugobmino*e j króllolcm jn.we)' ttnduszy
spsjdnych hko*aych na óMj zc abowiąmimi
oro rz|iri międzyokf soRycb,

Na konbch bi|Tsoł}ch pd}avów Ejesfuje się sbń pocfłlkotr1 klpi&łóv (fundulzjw)
i .bo*iąań ofu ich #Ęksreni€ . po sbonie Ma (cD, natońi6! po sEnie w. (Do ich

Kon1a D6Wów moea Bkazwać |vlko salda kE'l{owe

sa|da kredfuwc ńa konbch p6'łów oha.ują sun rap]tllów (funduszó*) i.bowiąań oraz
pŹychody pŹypadając do zńchowania q pŹyszlych ok.sh.



sa|da konl bi|msos}Ćh (al(t}qó! i pas}vó*] Ulb|one na dzień bi]anso!! qyknzuj. się lv
bi|msie ze szcu Eólowościł okeśloną włlączniku n! ] do u o. il'Ćnosi do ksiągnchunkos}.h
mstępneg. oku ob6!oŃgo. jako s6n poc24lkosy z bilansu olwarcia. co ma ,lpcsnić zgodność
materń|ną L toma|ną oE .jqgłość apśów u ks]ęglch r&hunko$y.h

' sh'a do rcjeśrumia i 8npowan]a oFmji (zdaEeń) odłieEied|ających pmbieE pcesów
povodujący.h povsbnie lÓsaó* i sfut oro pzychÓdóB izyskó$ a lak,. vn]ku fin''loBeBo
sEnoviącego ft nhat eospodalol'4ia jedioski'

l) konb l@'ó9 i slr!.. sluą do rcjestÓłańi. i !rupovani. ponicsionyc|' pŹez jednonkę *
bjeąc}m okresi. spmwozda!c4m:

. koszló! dz]alalńoi. i op{acyj nej i kosztóyo!ó|ny!h u.ali].

pozo"a|rch kosaó\' opemcyjnych

kosfów fine$łych w pośa.i: odetck. ujcmnych óżnic ku.$*,}th. stal fc zb'cia
inwestycjj oru skulkóv z akM|iucji ich wdości i inn}ch kosaóv ? opcńcji

- śfut nadz!)'cajnych tj' Po*sbjących na skutek zdau eń lfudnych do pŹcrvjdzeniĄ poa
dzi a|nośc ją operacyJ na j ednostł i i nie *iąznych z o!ó]n)m ryzyk ieh jej prw!d,.i il

N. konlach \rfnikory.h kosfó]v i ińI rejsnnje się bisąco:

po stonie wn (D9 pÓniÓsiÓne pżzjcdńÓ9kę w Ókcsic spńyozdawc7,m koszĄ'i

po ]mnie VJ (.D Dch kon' \9\ąe.ię Lh,mniej ?.n Y'

KÓnla le nola włał*aó wlacaie saldo debelowe. klóre D7d' wic|kośi ponjesiory.ch w
dmym oktsie spnvozdlwcrym kosŹóN i sEl

') konla przychodów i zy3kón sh'a do rejesfuvmia ignpoweia pEzjgdnoŚko $ bicżi.yn
okesie sFawordawcz,vm:

. przychdós z ołulu dziala|noś.i dydattycmcj.

. pozośałych pŹ}thodówoperacyjn}ch

. pźychodós 'inM$$]ch

. Zyskó* nadzqycajń)th

Na końlach Lr1njkoŁvch pŹychodów i zyskóy ł'kżujc się bigąco:
po {lotrie Ml (cl) osiąEtrięle pŹychod! i malizoB'me 4 ski

Konta te w.mciwieńsNie do kosfów i fut Bkuuia włacmie saldo lEdvIo$c' klóre

Ęńu \ig|kośó poniesioń}ch w danym okresie spm*ozdaycz'm pż)thodós i z'skó*



z!reje$rcsań. j pognpomne na konbch tr]Tiko*ych Bielkości koszńw i slń' olP
puychodów i rysków ' w pos&.i 9|d dcbeto*1ch i |rcd'1ory.h . !E!!!!ĘĘ!ad!ię!ihibq9!ł
!Łi@(zysku |ubśńly).
sbnowiącgo Efulbt 8osFd@weniajednonki w danyń ro*u obrcloĘn 'j ko.to 360

us&Iony lynik filon$'f w postaci z'stu llb stBry w wieltości slnikajacej z Bchunku
zyskó* i sht (neńo) s'kŹDje się w pa}vrh bi|flsu
Konto sfuące do usleni& qniku nmsove3o pełni szcDgó|ną funkcję' sls'ępującjako ł!!!!
wnikołe i ańzem hilansowe'

wszystkie P.zosbłe koni! ł),ii].owe po anknięciu ksiąg mchunko*}ch na dzień
bi|ańsotr1' po pŹ.kięgowmiu łyś9pujących nr nich Śald deb€lo\l.h lub krcdyto'fch 'a konto
sfuą€ do !śaleni! *l'nik! fi.ensowego.astlioamkniet ilieNkmil iu$1d,

prcwadmna jeŚ odĘbnie d|a:
śmdków fuałych najdujqcych się w UżyNmi!. p.dlegljących moityzcji wrańach kon!

śmdkół fuał}th s budowie' w @aĆh konb 030i03l i 092 poabi|msovo
. Bańości ńigńalena|nych i pnMych - * mrch ko : 020; 076

D|a achowMia cz],stoś.i obrc!5w n! ron@h *}triltoqch' sbsuje się 3romo cZmone dla
b|ędn\' h zPi{s L'egoĘ.l' po egĄą(e no \5 io 7)M1'u zrhu Uj.m'ego

5 Konra k!i{g pomocnicz)ch

1,Konta ksiąg ponmniczych awieBjq api'y Hqce uvcagj'ło*ieniem i Uzupełńieni.n apiń}

PoĘdzi się j. \' !.jęciu sysEmlqcaym jako qodĘbnio.y syśen ksiąg. kańdek (fbiÓróN
ko.t) konputeDł1ch ń]oóB donych, uzg.dniony z g|dmi i apismi na konbch kięgi

Konta l. naiÓłią ewidencję s.zególow{ (ma|itycnd do końt ksi9gi głównej'

Pw'dzi 3ię jc w 3Zz.góltr0ici d|':

l ) śodków fu ych (w qt htżl śrcdków lp!'.h w budo*ie). łdości niemateń'lnych i
pra*n}ch Óż dokÓnryan}ch od nich odpisóv mÓĄfÓ}jny.h |ub ufioftnio\}ch.

2) roachunków z konfthentami.
]) mnchuków z pmoMikm| l w Eząó|ności j o imienną ewidBncję s1i.Eodeń

PmoMików zp.Miając1 uz'sł.Die infomeji 2 calego ołresu żfudnienia,
4) opońdji spfud!ży (*ÓlcjnÓ nuńeówme 'łaŚne |ałlury i innc dowod'. r seze8li'Iosołciq

ńieĘldną do celów podatlowych),
5) op€mcji żkupu (obce .alfury i inne dowody. re ućŃIÓyÓścią niezbedną do wyceny

skladnikó* akt}*ó* i do celów pod'&o*}ch)
6) *osaó9 i istońych d|ajedno$ki składnikóa ikryłów'
7) opgrcji golówloł}ch

5. lFw ide .c ił \zvccó|on! . rod| . ówtB ' l y .h i$ .ńos . i t r i eD. te r ' . | r} .b ipmrnr(h



. pozsbłlch środkół lMły.h - N ftńach konb 094'095'09ó.poab i|ansowo

Ewidencja srEółova do konb księgi glóvnej słuą.elo do ełidencji yMoś.i pmzqlkowej
i..dkóv tfldych zn'jdtrj4cych dę * !'łT!niU' winna hyć prcMdana w sposób
umożliwi&jący co mjmnie.j:

l) usb|{ie łanośc' p(z4lkołej posargóhych śrcdkós Ńałych. a w odniesieniu do
śrcdków t ałych o nisriej jednoŚrowej wańości począ (owej &ku ust|enie gĄp tyĆh
śkłidników akl}łóR zb|iżÓn$hrodaj.m i pffi 'cDni.ń'
2) identyfrkfcję pÓŹz.gólnych śódłóv b3łych Óż ńiejs' ich używ&nia i osób a Die

]) eopotnie łodków lflołych w uk]adzic ł}ma!.nyn { al!ryeh bi|msu .
4) pń*idIowe ob|iĆrnie odpiśw moĄżÓJnych' a kkf usb|.nie óhic z otułu
otlua|iacji *y.enyłodków tBoły.h'

Ełidencja bilan$M na konkch łsią8 pomocniczych. do konb śrcdków lflałych aajdujących się
w u'}miu i podIe3aj{cych mofryacji' prcvadnna jeś . s s'Śemie kooplteo*fm s
modu|e nojątk tNaly MT jako kdoEke śodków Ń ych 'w któEj ewidencjonowańg 5ą
wszyseie dme *dościow. i opisow. dla Postćgólnych składników mająlku tRalggo

KMoreka MT podzielonrjet ni tzy podsbwowe kae8ori.:

łańotka śmdków Ńalych,
keńobkl ł.dków fualych o niskiej wdości nisteennyÓh (*$osażenia)'

Moduł Mająlek TŃały ewid.ncjonuje wsfystkie dokungnry doqczłce zmim N ewidencji
śrdkó* Ńał'.h i wNiP popfuz l'!y dÓkuńeńló! :

. Iikvidacja'LT. Iikwidacjtrczęścio*a LTcz,
łięłsrcnie wrńości Zw+.

' Dniejtnń *doścj ' zw-'
.aię*s7.ni. umo@nia . zU+,
'zmniejsnicuno@nio zU-.
' ńian' ńi.j*a ulłlkoMńia - zM'
. hjanł osoby odpołicd'iln9j -zo'
ójfua *vłj % UńÓEnja sT'

llo*admna w s}semie kanoleka łodkó* lRakh astĘpi Ęsf's*ic dorychoE pmładzone
ewidencje śrcdków l ałych s rym prcwdzoną odĘ.mie łsjęgę in*gńlMwą '

Ewidencja szegdowo {tr! irorlkół haly.h ł budorie ma u peMiać ÓÓ najmicj:

uŚbIeniÓ kÓsdów ż cżs tMia budoły odĘbnie dIa k.żd{Ó adanio (obieklu),
. *'odrębnjenie kÓśfół bezpośrednich dotycz{c}ch posrzgBólnych obiehów i kosŹów
pośrcdnich wsŃlnych' jcżeli w ńmach jcdnego predsięwzię.ia Ealiuje się dva i łięcej
adń sbnowiących obiekty w budowie,

' rozlicani. ro*ów pośEdni.h na p.s4Eeó|ne śrdki l.*a]e ru]izoRme w Bma.h jgdn.go
pŹcdŚięvzięcia b!do! |e 9go,

. unalcnic kosaów ulepsEnio d|a k..żdcBo śrcdka Nalego pŃ'lmego U|ePszeniu (R naĆ*ńiu
ÓkreślÓn}ń * d' ]l us' l Usb*')

Dokun€.l.m potwierdając'b non..l odd.ni. akty*ó* do tr'łT i' j6t do*ód oT.

wsńo.ci ń.mal.ri'l!e i nnsng ewiden.joluj. się podohniejs]i łodki NaIe



Eyidencja s.zególowa po*inna
umoż|isiać pBwidłowe ob]icznie

p , ' l ' ł l o P r h q ł ' v ' l ' ' a ] 1

apeMió podfia] rych *dośi na pcz.a!ó]nc !y.uły ofl

5.ż l{'d!n!lr iE.gól(lm Jmdkoi fl.ni{'nJch. nchulk'E brltos.h oń, innv.h
lń||.n'.minoł-rch !kqsów |in'n9*y.h

1,EsidcncjaanaIil'cmaśńdkóypieńięnychqkŹsiedokońla10l,|02'103..K3sa'.pnwadzona
jśt w npofu.h kŃsy.h prwld7nnych rv syscńi. finmsowo ' bięgo*1m ..Kasa.. oddzieln]c
dla kasy !łó*nej , dli kasy *a|utoRej i kasy do obsfuEi općńĆji kaso*}ch d|a lyodĘbnionej

2'Ełidencja ana|ilycaa śmdkół pie.jęńych na ł}odlębńiony.h r.chunkach bankowlch do
kons l]o.x ..Bież..e Echuki b!n*o{c', z dak?ł ans]ilyką prwadzona jen \ tjonżc
(zbioE)po^flając}m na ł}odrębnienie środków Pi.nięhych w9dłu3 poszczBó|nyc|'

4, Ewiden.ja sna|ilvcml do konla lro '.ślMki Dieni9żne w drodć. poyima być prowadbna
vedłUg pÓśzĆrgó|nych op€racji oE ł powiązniu z odpo*iednimi Bchunkemi bankos1ni

5 Ewidencja ma|ilvcnl do konb l]4 ''Kred]d bmkowe.Powinna b'ć plo$"dbna \ędlng
pos.Zgólńych Ópeńcji oro ł po*'iąuniu z odpowigdiimj m.hunkmi bankow}mi f
uwzg|ędiiem posezggólńy.h pożyczkod.$.ów i linlnsowanego 7ldania

7 Ewidencj! endirlcna do konb 149 
"l!E

Bchunku lok.l bMłołych do konb l]3
PmMdbm wedlng poszcć!ó|ny.h loklt

ii\ €s.ie |ió o'emimo"e'pÓ"ińn' być
PmwadTm \' rejefie (zbioŹe) połll3jąc}n
kótkot€mino$f ch papieróv *anościo$}ch'

ns !)odĘbnienje posz(rgo|nv.h rcdzjoq'

5'J tłideftj' wceo|o*. irłeilvcji dIugol €miroĘcb

l.oo ińwcstycji dlucotĆminołlch ali.a śię:

. Nańości niema'eńalne i pEme oE

a|lyńa fińanloqe p]alng j ĘńJg'Ine powJfej L2 ńieśiq|J'

lnwestycje dłĘoteminow. s]k@je się w pozycji A'lv bilmsu |nveś9cjc dlugotem'|owe
|nvest}cje dfulot"mino*€ Ujmuje się w księErch rrchunkoł}ch 9gdtug .my nabycia,

Nienchom.ści jn\$vcyjne s]cenja się wedfug asad oboRiąfująclth śńdki leałe tj. wa.tość
nieruchomości inqesqtyjnych *}'kmje się wbj|msie Bcenie n.by.i.lub kos7.i. ł]Norenń
|ub seńości presacoN&.j (po alfu.liacji qyceny) powięks7onej o kosztv U|epsbia ońz
pomiejszonej Ó odpky mońyacyjne lub umoreniołe. a bkżg o odph) 2 t)rulu fuałej Utalv



2 Ewidencj8 ma|irycaa rowed?on! ł akEsic 'ych po7,y.ji
P.Vcć8ó|n!cL .|hdni|ó\ ĄĄ5 'llyaos s.dl 3 i'h ]t] lo"

?alil,Ł!RIhuhkovdś.i20]h,

powinn! umożliwia: Usblen'e
ofu wedhg pÓ*PgóIn'ch

5.4 Fwidoncj' q29.có|Ó{l ud,i!|ót i.kcjioru n.l.żn'Ch *płlrn' |.!pil.|s|.sD\

l'Udziaty i a]icje vłNe *)'kzuje się *
wp]aly na rłpieł 'łasńy'Ęrmje się q
były prexntowane * pas}vrch w ..kĘillle

* pozycji D nalomiaj ',na|gŻńc
poz}cji c . wczśnie.j poryc.je le
przyjmując vielkości ujmn.''

5.5 Fs id.ncj' iEĘ''o*. Mm.huDkó* z kontmhfn|'mi ow lmoŚblych

l.E{idencja y księE!.h ńĆhńkÓiT.n prc*ad.na jeś na .aerech odĘbnych konl.ch kn*i

Ełównej (.a|.bośći ' kon'o 202 i bboliąania kon'o 20l].Ronchu.ki z konbanenhmi
agEnjcmyńi.{ńbowiqznia konlo 200 i na|ehości konlo 20,,

2.Ewidencja sz.te].'ło}a (na ronbch ksiąg pomocni.zych) d|! ewjdencji mzachunkó*. jeś

I) dh mmcbulkóy z odbiolobi . scdług posazgólnych nat,}avcóy knjołyń
i alnnicaych w sposób uńoź|i'iający us6l9nio ne|.żrości w Mlucie kmjovej,

2) db mznch!trków z dosb9clmi ' wenług PoszzegóIn}ch konlEh€nó* kńjo"}.h
i a8@icnych v sposóh UnożUwiający Ulb]enie zohoviłŹnia wobec każdcgo dośascy
w walucie pohtiej. e dh zgmicmych dosbłców b}że * *alucie obcej, apełńidjąc}
Podzi .b.wiązń na 'lzień bi|esorL} na dlugoleminołe i kótkoteminołg, e
szz*&owością *}ma!oDą m lajmniej l l6)łach bilmsL

NE q-i lrie-'on\.h lo-b.h,)00 "0 J0".)04rnje l.ieNre
akup. i spfudał nÓdkóR lRałych' łodkó* Nałych y budosic' wańości niemateridnych
j pBMych. ro'achunków f qfuln Umów leasinu. alupu papieró* sańościolyh ] jnny.h
atty*ów oż wier4łe|ności,

Ndńości i abowiąania lynikające 2 fon.hunków z pmcownikmi. publicnoprawny.h
i innlch iic kwa|ifikuic sic do lohchuńlów z Mułu dosw i unue iewidmcjonuje sĘje m
konrach 21 r .214,23 5.216.224,225,24D.fA t .f4f,243.u5,f47 ,714.

]'6vid.ncja mali'cma do konb 240 ..PoZśele rcachmki ..povinńa byó prc*adan' w
zbiÓfu nanÓBiąc)ń pomocniĆzą księgę Echunkową, pozwa|ającą 'a }ryoJĘbnienie
p.szczegó|nych mdrjó* pozosblych rcnchunkó* *edfug oób |'fycby.h i pBwnych'
z któlmi śł ońe dÓkonywbÓ,

4.Ewidencja maliqcn8 do konb 241
proladbn! w zbiofu sbnowiącyń
ryodrębnienie poszcćEólnych rcrzeń

:]394!gb!!Łi4!.s4!!ą !! 
., posifua być

pÓńocnicfą ksi9gę r&hunkową po*a|ojąc4 na
spomych skiero*aych na dr.39 po$ępowe'is

5'Ewidencja konla 24? 'łpz9!E&.!!acd!!}i--(!!9j!'obejmuje rż|icaijl z t}fułU kaucji
wni.siońych Prz końńhcn'óu i wpłeconych pftz u.Zlf,ię na pocft żwanych
Uńów'Ewidencja daljlcna pomocnica Powinna hyć plÓ*adhM y spsób pozwalojący n3
$1odl*nienigpos&PBólnychlontńenlów'



Poli'|'Roc]E|}@oią.1o].r

N'r.ż'oi.i i ebwił.lh *1!|loJ.e ż btE.ń!.|tół . Jtud.nt.ni i Bh.ąmi
I rl'l.dj. ję do b'E.lu!kó' z ''lu|u ddl.r I Blla I did.!.joujo .r ko..i. 2|B i 20a

Il'Ewilla.j' d.li'ycaa.to końL 20!:-B!4a!El!-z.-dEE : ot.jmuj. rezlic.ni!
z Ąfufu opłal 4 ajęch Wny.h pr2 dwhńży AcK konlo 20].0l oro omhuki ć
słuch4mi stdióy pod'p|morych - kon'o 20].02'
E*id.rtir p.oudb! ien , ł)odĘb.i..i.m imi.nŃj M|łyl'

ó.Ewidencja tonb 24& 'PoMł. bzthunli -K.Ęić m'" Ób.jńuj. mzlicaia z 6o|u
Miesionych *rucji piżd fud.DóB mi.szłujqcrh u Domu sM.nl'.Ewi&mja m]i'}tm
po'l'Mica p'lBidlM j6l w łŚbi. BEus ob.tryjłcym Don sfudenb }' fłEie
zl}'bmsei' ńdćŃjg z ryodĘbniłj.m ińińńych ńzIicfń ż ńd.nbj'

7' Dodalko*o do ryideDcji M|.'lo&i vn.koĘ.h {bj.'!h odpi*m a|fu.lidj4c}ń powldzi
się ko o 290 w syseńje pÓabil'nsovm z podzi.l.m no poszrŃ|nych dhl''ikó*

3 'KonlÓ 249 '.. Rozljcz.n i. us bg dydattyca}th.' nmowi konlo pomocnice do .wid.'cj i qTłat
z 0'l' óhych uslle dydaktycmyĆh rczlic4nydl do Ej6lió* vAT oru odpowiednich kont

9'Kolo 260 'Rc|banil *1mBrd2ń '. - sluży do ,lpisów rczlicrń op€Bcjj Niqz!}ch z
sĘ8o*mEm*}trgó@!.

lo, Konlo 2ól'. Roa.hunti z jednos*lmi budŁt$1ńj', 3lu'y do Órid.ncji rcnchuków z
jedDofui budżb Pńsnva o@ 9moż4d! t.o4orilln.go 'RoaĆhunłi z '}ni jdńo9kni .ie
I ew id.ncjonowue !! lonbch 20 I ,202.

5.6 Ełidelcjl!ze. €ólow. mzn.hu.lółolbliQnepEłóy.b

|2'E$id*j. eliqor IÓdu 20' .Ro'icuni' 2 śun.nbi' ob.jn!i. m'i*nia z !fufu
opł'r @'ń pta odmlj! 'Evi&ncj! .ndit}tfu dÓ ldb ob.jńuj€ tr1*Łxó|niri.
opłd y odnjśieniu d&y ti.on.l nudiów' Ewid.ncj' M|i''!d injenm na lifdego
sfud.nb p'!ł'dana j.n w 9n.ńi. sid*ji óz|i@nfu u sfud.nhi -Bms"'

w cią*! Ńtu *szystlj. nilćboś.i i bhowiqaiĄ ajMo dlugolemifuNc jat
i *ńltoMjno*ą ujń!j. !ię M odposi.dnich \o '.h epo|u 2. ulonian icń Dodzja]U na
dłueG i lńlkol.mińow. dokÓńui. śi. t'Ó.i.rc ru dzi.ń si|msw.

' prcwadano jcn w sposób uńoż|iwi.jący uśll.ni. mbowiłmi' (sobrlni€ nalshoś.i)
z t!żdego lyfuh rcnchunlów pub|icznopilM}tl dÓ*on'lvr}th Ź ur4dem skoóoryn,
j.dńódq sńoż.ld! ler/od'ln.8o |ub inną i$iytuoją' z hór{ dokonuje się iouchu]ó9 .
z podziahn n! kon1a lna|ilycac z !w4|ędni.ni.ń obdóv i $|d ni posragó|nycń to$lch

l.w uŹgjlno]ści evidencja sarólow! (i! lont.Ćh kiłr pom@ni.łch) w zti€sie
rcnchlnków publicaopńwnych pÓwinm ŹFMić Dńl.ni. abowi{ań jednoslki f r}fulu
poda&ó* m tEz tud,ltu i opld o chtkl.fu podalkow}m (ru z t)fufu skladek m
lb.Źpiffii. spÓ|M., *enfollDi. uś!|.ni! u|"hol.j *Fikojąc'ch zty.ń trlztrhunkó*'
E*n'.ńci' lśje!ÓM Ń*!dzu id * zm|. kónl 220.2ż I.222121.224 225



5'7 Fsidencja ś/P€eó|o$. rozncbuDkóv ? pra(ołnikami

' powldan! js' wedłUe posz.egó|nych lFcovików' oddzielnie z q{ułU Ęna8rcdćń
i z inny.h ofułów ' w sposób umoż|iwioją.y usb|e'ie sfuu na|ehości lub .bowiąaia y
odnisidju do k.żdej osobyi m kontach zgspołu 23l'234'2]5'240

l' Ewidencja !-zegółovl mzmhunków ma apewnió ównież rozliczgnic odpisów
alfualinjłcych mmhunki oru dme do s-\mny posTćgó|nych naIehości wg qfułów
i konlmie ó\'. a tlł iUe doe niez@!. do konb!|i i rczliczenia nańu n cż]ości
i .bowiązń *edfu8 poszczEó|nych ko.hnenlów i o9jb,

2'lmignńe korry w'naBrcdeń pra.oMików powinńy sbnowjÓ zbi& slełniający $fmoli
pomocnicć księgi rachunko*ej do konb 2]l '.RÓńchunki z pmownikanj z t}tfu
*yna!fudzeń ..; ińi.nne k!ńy ł)lagrcdłń pmcołnikół powinny być prcwld4ne vedlng
slhdników ĘTaErodzeń islobych do ich oblicah oru do ob]icania świldcz.ń z Ęfufu
Ubezpieczenja sPoIÓmego i podalków.

3.Ewidencja lndirycła do kont:
. 2]4 ..,Rozń.hunkiz t/ułu alicu k i de|.8.cji' iinńych rz|i.&ń ''

2]5 .,Rołachunłiz pBcownikamiz tyt. świadczeń z Fss"
'pÓyinna b}ć prwidzÓna * zbior połaIającyn na qyodrqbnicnie wselkich rz|iczń. PoŹ
rozliczeniami z $fułu {lnoercdań z posTz.gólnymi ptcownikami oe róMftześnig łedllg
rcdfjów tych maachunkó*'

4'ERidencja aalitycna do konb 242 ..RonchuŃi i r*mia 2 ml! niedoboól i szkód'.
powjnns być pńwadzÓna w zbioŹe sbołiącF pÓmÓcnicfą kŚię8ę ńcllunłołą poa-a|ljqcą nr
ujęcie posezególnych nie'loboów i szkód wedłu! i.h Ddzjów ofu oób odpowiedzia|ńy.h a
powieŹo.e im skladniti n8jq&owe

.F ! i den 'gB . s | 'N . /naooronb/ l \ .Ud j ' eonem^cf r i i i nne :q 'd ( /en ia7 | i s ' ' po$ ' ńm
być prÓMdrna * zbioze sfuowiącym pomoĆniczą kśięBę ńchunkowq poNalającł !a
x}.dĘbnicnie povlagó|ny.h pożlcz.k udzielony.h na glóMe ce|e finansow.ne wg
Ęgu|oinós {eMęfuych i wedfu8 pozycf]obiorców

6,E*idencja oachunków z 91. łypl na|emych z pń8@U Eńsnus d]a p@oMikó*
pmy'dzj się na koncie 23ó z DaljBk4 *g 'pBmMjków

Ewid.ncję odpńów *iua|izujących }oitośÓ nllehÓści piowdzi się na konbch - 230 w.dhg
konL{nentów i t'1ułós p$zcE8ólńyĆh nal.żnoś.i - w połiązniu z ąpismj na konlach 200,
20l. 202.203,204'205 - w śpÓśób fpeMiający aniojszcnic *wot ndehości pod|esajłcych
łlk'fuiu w ak9Yach bilDŚu w wielkościach ponniojszolych o wielkośó Ódpi$lv
akua|izuiacvch ich *dośó'

Ewidrcj9 Óz|ic&nia aluńw ńatoriłłów, low!ó[ rcbó! i UsłUg Nszys&jch rodajó$
dzi alnÓścj provadfi się fu kÓncig - ] 00 .. RofI ic2n ie z]oou.,
Ewide.cj8 m tym komie m slużyć Usb|eniu łdości malerialó*'. loveół w drdze. uslu8
niefsltB*mych' stcoRmie konb ]0o do rzliczenis vszys&ich dÓsbł i ush|! ł}$ępujących
} cileu rcku iie jeŚ ob.}iązłowc , prcwodane j.$ w sposób upmszc.ny. polcgnjący na

5.a Ewidcmjt sze€gó|oB! odpbów lklu.|izujłcy.h vtńość na|cżności

5.9 Et id..Cj' wccdlow. rAUpół



łplo*adćnju na kontÓ tylko gld łyśępljłcych na konie Ókr.su z !)r' B7liĆtnia dosbw

5.9.l Rej6try d|a potncb pod.ttu vAT j'ko unądzcni! kĘgóB.

obaivko'i grem.dxni! w Ejśhch pod|eg9:

VAT naliczony łiązny z zkupami lo*ej* i Bfug.
vAT naleny niązny re lpŹedaż4 lo*&jł i usłu&

' vAT noleżly od czrnnoścj aóMmy.h e spftdożĄ
vAT nalehy i na|ic.ny ryiqzny z wewnafusŃ|nolovą d6b*ą toyN
i wNnąFłsń|nolołyn nabycien lowalów'

B.z łzględu n. .dduj i eę3lodŃoćó op.n.ji g6pÓda*zy.h w rejBlncb 8rupuj. 3ię d'tr.
a okBy n|6ię.a. i nlBtrjłco od noc'ł'ku rcku * uk|rdzie iłt.g'.ym 9 d.k|.ncji
pod'tłowcj vAT'7.vAT 7Ic
Nie ńoha hcryó dai}th liczboslch z d*óch kolejno ńBllpując}ch po $bie niśięcy'

xddy rejarrj b€z Mględu m rcdaj ca'Tności. kóE obejmuje' powitri.d ayl.nć:

. dlne umoż|iwidące identńktrję sprdlwóN oru *!śawionych pzoz nich fokfo! (rciesL.y
Źlupu) lub mb)avców j *asbwionych dla njch falfur (rejes'r' spftd!ży)'

. dme umoż|iwiające Ustllenie wdości dosbw * cenrch fłup!' vAT na|i.zonego (oE
s&wka) i 4bowiązń (Ęjeś'] arupu) lub wńś.i sPr&i shnowią.ej podsEwę
opŃatkowanio' vAT nal.żn.go (od sbwka) i na|eżności (EjesĘ spredał),

. dane uńÓż|iBiające uŚb|enie czynności aówndych T spr&żĄ podlÓsljących
opoda*ołaiu. podsE*ry opoddkowia j kwot} vAT n gŹncgo' a ponldlo *dości
losdóv i 6ług w.Ó!.h zlupu lub po kcfu.h vyNoreni!' ltóB ML z vAT na|eżn}ń
podlega a@howaliu w końy.

5'9.2' Rcjest.y dokumcntując. zlkupy Źto*Ych !łl'dnikó* nrjłtku i uslug

5.9.2.l. ogó|nć Zs.dy 3poŹqdanit rcjBlrów zkupu

RcjcŚry bkupu sbnołią pon@nicD ksi$i ńchunkow. i ewideDcję ma]i'tną do konb 22|.2
.'Roz|icćnie poda&U VAT ndic.nego ii powimy spehiaó *}ńaginia pŹ.pisós dotycfacych

R.jŚrr zkupu powi.i.n n*i.nó m .'jn.i.j daĘpujłc drŃ:

l ) numer ko|ejny pozycji w Ęjesfu,
2) dalę łpływu fałlury,
l) dal? ł}sl.wieni! |attry,

5) ńuńer idńlylikocyjny Śpż9da9cy,
ó) nŹ}ę isiedziĘ spŹdrwcy,
7) lwolę aboRiąfuią
3) podsl!*ę .podotloNsio N.d|ug s&$tk vAT'
9) vAT naliczÓńy vedług gnp pÓdalkÓ*ych:

', podod n'Lr/on) polĘBny be/polEdn|ood pod! lU m|enego'
b) podalek nalicmny do rozlicren ia po uzyskoiu lub śp.lnirj! Ólrcślony.h worunków.
c ) podack naljczÓny nje pÓd legający fulowi lU b od liĆeniu od poda$u Dlleh€o.



|0) *dość uku'ów niŃp.d{kolanych (w
l 1 ) ogó|ną sumę daych wdolciow]ch (pkt

Palfo'|.RŁh!ĄtaNaśeinr|'

rym róMież N.dług sE*ki "0).

Nung! ko|ginv ooacii w rei.sĘo powini.n odpÓwiddaó nlmer&ji wewnęl.a.j mdmej fa(ircm
pmz nab}aycę i być *}aźnie na fakfoBch 4Tercny' oaacu to, i! faklury vAT ofrymatre od
dostswcóN pod|eglją ponuńłowaniu wgdług ko|ejnoici i.h o'rzynoią niez|efuie Ń numelóR
fa]fuI nada}ch pu ezjednos*i UpnMione do ich ł}śawieni!'

D'l! wDłwW f8|.try. d.b jcj wysbwicnia i numor lej fokfo.y nają shżyć idenqfikacji lych
dokunenlóv *]'śawjonych pŹez dosb*ców GpŹeJa$cóv) tołaróv i uslug , a z.lcń są
D@mezone d|a ce!ów ton!o|nv.h'

Dalsr dme. ŃĆfynajłc od poz' 7. aviemją.e *jeIkoś zÓboyiąfń wÓbsc doMwców i clcmen9
składowe rych zobow'ąań' w 'y6 poda'ek na|i.any' sh!Źą {'o lo@chulków z dosbvcami'
Usb|enia p.de*u na|ic.nego ofu @zliczenia zkupó$,

z5I$py lołaów od jednonek pro*adząc}ch dfiała|nośó gÓspodalczą' ło]nion)th podn'otowo
od podalku od to*ejw j uslu8 lub bezpośEd.io od osób ńrycmych ni. pńw.dfą.ych
dfialalńÓś.i !&podarcrj' uimuie sie odrebni. fómo w dokument!.h. ia]ś i w ewidencij

W rejcfte zkupu tÓ{aów *}kńje się Ęłąchig d.nc *lnitojqE z f']fur vAT
łyŚawionych pŹgf dÓsb*ców będących pÓdahi*ffi i płlhikani podelku od low&ów i usfug'
Rej.sf obejmuje tylko d61ał1 ZMęt.'e od dosbwców,
w rejefu ulupu loRaóv nie B}kfaje się dosb* nie|akluń'an}ch. M|ibsmych pŹed
otrzynoien f'Itury vAT od dostlwcóN asnęhych.

Rejeśr akuptr p.9inie' obejfiować konp]chc daną umożliwiająĆe idenryfirację poyzególn}ch
donascół j łysbsionych pmz nich flkfoI oż ł}Tikające z ly.h |allur wie|koś.j7obosiqzń.
w lym poda*u noli.anelo i wdÓść akupiÓń'th lNeół |ub usłlg wcd|ug cen u kupu. a jeś|i
żchodzi pot€ba bkźe dane doqcz4ce dośaw wdfua poszcrgóInych Ś6wc* opodlBołmia
(4odnie z obołiąającyńi prep'si) i 2lupów nieopod!&ołlnych'

].żeli dokon}tańe sł aluDv od dÓśavcóR zqo|nionvch mdm]o'owo od Dod ku.
Nówc6 nie a.hodzi potb. wykŹ!9ania dany.h Ęnikejących z qch fal.ful w rejesbach.
bowiem fałtu.y !c nic uvicląją pÓdalku mlicŻonego'

5'l0'| R€j € ltry dokuncnfujqc€ sptrd.ż WluB

l'R.jslry spze'j!.fy stenowią pomocnica ksi.9Bi ńchln*owe i ewidencję maliscaa do konb
22l0l ..Roz|iczenie poda*u vAT mleżnego "olz do konl sfuź4cych do o*idcńcji sprdż)

kon6 z.spo]u 7 ( 700.701,702,70]. 704. 705)' 760 i konb 355 w zlEsie spftdrł UdUg
pftz Dom studenb oru powinny sPehrjaó ł}ma€flh prpiół dÓlyczących p.da'ku vAT

2 Do deslru spŹen!ł vAT so wpoNldane Nszyślie dokumenty genenjące prł'chod} ' a
{'ąlkiem dobcji i dmwin'

]'Rejesby le słUźa do gnpołsia dmych dorycz4cych vielkoścj spuedaźy lowłów i usllg
Ófu dĘaeBo z Ę spu edaz4 pÓdalku nalealelo'

5'|0 E$idcncj! szac8ó|oła spŹed.ł



R.j.51. powinien Nie.-' o n.jmni.j nlnępujle dm.|

l) nuŃ kokjńy w Ej.fu'
2) numr lro|€jny f'hury'
]) d!'ę dokondi. śpr'. ży z!od.i. ' aw'ńt towł lupń. ' śpżd.ży' . pr'ł.kpor.ie dltę

pralmmia gmicy,
4) ddę *)'ńsieni! Gllury'
3) numł id.nMkeji pódll}ÓWj (Di. dory.ry spfEd.'y n. .kspoń)'
4) imię i .wisko (.eę) oE ida Gi.dżiĘ) nń}vcy.
7) podsllwę opod.lkowMi! ł.dlu! ś'v.k vAT'
3) vAT na|eńy u.dłU8 anp pÓdallo*]ch '(zgodni. ! oboBiąającymi prpioi o vAT).
9) sPrć&ż aohioną od vAT,

1 l ) o8ó|ną sunę doyci dotycz4c'ch pkl 7.l0.

B.z ł4lędu ńi fudżj i człslodiłość op.Ecji rospodarczych * rej.sfuch gnp{e się
dfu. a okBy ni€ię.t.e I b.fulrj+Ó od tn.4l|o re|o * Uldr.i'i. 'yn'gr.ym *
d.|d.ń.ll podrlkN.j vAT.7' v^T 7x.

Dn€ łf.i|cjtt z i.|.r!. *oruujłc}cb ł *lu śkÓrysowńi! dfuych q uprdnio
*ys1.wiony.h fahfuh v^T' ujmuj. sĘ ł odĘbny.h Ej6lr&h, oĘmują.ych ly|*o toEkĘ
slrzddy i niłde8o z lł Ę.'.d.żł po&&u od (Nlń* i !słus'
Przy spdż.daiu tycl Ejśbótx srosuj. sĘ odpo}i.nni. ddy doly.4€ spdzą'z.ni! Ej.fu'w
sprz.d'ł na podfuwi. flhu vAT'

Rddr' pm':dĘ odpo'|d!|. koDód.l o|.r*|o!. t ''mkfur oĘliacyj!.j

5.ll J.d!o|ir' Plil Ko.tń|ry (JPK)

JPK vpioydfÓny zńt uł!*! z dn.' lo ffili' 20l5r o ai.ni. usły o.ąvnocj!
pod.*ow. (DzU. ż 20l5r poz' 16,|0),
UcDlnia pdtmj. de w po9fui .l.kEonica.j odF*i.dljac.j śru*tlft logica.j

c] ewidencję złupu i spfud!,y,

e) evjd.ncjępnychÓdów'
Plikj kontÓ|ne w poMcj e*idencji akupu i spEgd.ży pżkóz}*óne są a otEs' siesięcbe !
teminie słhdmja dek|@ji vAT i n! ąd.ni. Órrlnół podatkÓ$1ch ÓrŹ Ór8mów konto|i
śkfbowej w po.sbrych fomlcn sEuk'u'} p|ikół

Uc.lnia Die połld2i Nid.ncji gErółMj ilo&iowj nĘ!4łN.j d-s1ch sxladników
fraj$la obńloseBo (zp'ó*} Pos4ąól'. @nymenfy Ej,s1ruje się w |się!@t @hlnko*ych
ł}*i.jąc ich *mi.| ' w.d|uB ódŁjów'

Ewid.mję a9'!ół pow&i * * spoób ńa4p{jł9:

. Miały arlpouu. pod lońkElt mó*iłj. {ł otE*h mńię.allh i rTaib]Dych)



Pali,,ŁaRrcfuńdąk)a,n

puekuywme bezp.śtdn io z akupu na Potźeby ldn in isMc' no gosp.d łcfe i biurcrYe
odpisuj c się ł kÓsdy * Pełnej ich wdośc i *1n ikŹjącej z fallur Gachunkół) pod daĘ ] ch

w puyped ku akupóN motc.ialów dokollnych w osoln i'n |TMa]e cz-v m ies iącu rckU (np':
matcli.łóv prńocyn'.h) do łykou)sbnia ł naŚępny.h okresaoh . prowadzi się ewidencję
popŹez międ.vokie$*e n2|i.Z'je*osaó* ioz|hu w kosŹy oktsu wjałin nśał}

zm iona cw idcn.j i ap6ów odbywa się taŹdolMso n. podsewic decyzj i k i@M jka j ednonk] ,

ó Eł|DtNc|^ PRzvcHoDow

zqodnie z s Ą lozpÓ|Lądenid w spra*ie s.r!ólÓ*}ch fsad 8ospodaiki fiimsowe.j Uczelni
publichrh wuczslni wyóhia Śię pz}chod! jkosfy podnaqorvej dziala |nośc i opeBcyj n i .

dziaIalność dydolty.aą.
działaliość 8ospodarcz]i srodĘbiioną

l' Pńchodv oodŚałowgi dfiałalności ÓÓeńcvinej w ałEsig dzi!]olności dvdakł.cmei
gNidenciono9ńe M na kÓncie swteNcmvm 70 0 . PBchÓdv z d'ałalnoś.i dvdaklcz'ei,.

2, Do DB.hodó* zdziah|noi.i dvdak'chei ^licz,śie wszczqó|ności]

l ) dolacj o budż.lu pańśya na d'ala |ność d}d qcn4 ,o klór}ch ńowa ! oń'9.1 tr{ |
pk'l. ó'3.9'i] | o@ 91b uś'l p*l ] l i 5 uŚary', Ptwo s7rojn jcsie syaz}n.]

2) śmdki pżydzie|on. pu ez wlaści*ego minish nafdmia z]econe ł dzigdz]n]g
nlucania |ub kształognia kadr n'ukÓłych o który.h ńow! { d.40 u

]) środki Z budŻglówjedndek smoządos}ch |Ub ich zwiąZlów $ akrcsicdzjała]ności
dydal$lzmj'o kló.ych mowa ś ań' 91 un' ó usu$y.

4) dodalkoweśrcdki pŹ}Zone pEez wlLścivego ninisfu na ksaaheńig sluden!ów ia
określonych k icruńk&h sud iów,

5) odp]ahość a usfugi edukacyjne prcwadzotrych $ lormach nleśacjonmych,
ó) opłat r dfia la|ność ku ltura]ną i usłUgową leaLizowm-vch q fuach zcspo]ów

kuliunlnychi Eqsrycn)rho.rk'jiraukowy.h,
7) oplaly a pośępovanie Niązne z przyjęciem .a sfodia. a !}dMig dn|ońu.

świadcctse, ow innych dokumeńlów eiąznych z lokicm sfudióq'
3) opr'q eiązn. z ks&l.ci icm studcń(ów na sfud i&h tr ieŚacj onemych.
9) Óplaty Ź śłjadcfone usluli edukaqjne . o których mo{a w d' 99 un' l uŚas?

l0) opllty o który.h moM w d 170' UŚ'.5 useśy
l 1) oplat a pmwadzenie sfodióv podyplonosTh oro ku6óv do|tsfułcłjącyŃ'
|2) oplat a vdańio legilyńacj i śłużbołej niu.zy.igloń akadcmi.kim'
l3) prrychody e spredoż} skladników slasnclo ńienig or oipłahości a kor4'ymic

f l],ch skladnikó* prz osoby lu*ie na podśa*ie umóq najń!, dzicr'lly a|b.

l 4) łÓdki pÓ.h Ódząe ze źódeł u 8roicmych ' ie pod klaj ą.e Źwoio9 i ,a przmczo'!.ch
n! .cle dydakty.ae.

15) łodkibudżdowe na nagrcdy wbściwego minńlt zg, fań' |5J uśaRy
16) opłal z końfergncje. zjazdy,
l7) dmvimy, zPisy. dziedzicćniĄ łll,sy z ofimości pub|icaej pżgńacbnc na

dz!ałr]nośó dydak$taą,



P a hl'ł' Ra.Jfl d+ a c ał | ) n l. Ą

R.j.* fuowją.y pomcnjcfł lśięgę fuhunko{ pMldznyjś z podzi.kń na '/*

3-wyodĘMi' sĘ * DlBi. p.4thÓdów z dfi.łd.oii dydlriyc2mj *otrb 6poł! 7 do
did.mji przy.nod!'w Blió9uych * l.ruh unó* ńr żdu.' zlmą t'jN $spóĘBcy
iip.(70 |,702.701 .7Ol .705 itd-).

] PozŃ'ł. .aclmdv z d2i.h]'ości Mvinći .

Pffthodv l^sldłlm z t'żi'lrlnoś.i .RnDrci z d'!łdńo&ia ŃdsM*' Uc.lni .
fudi. .. PoBbŁ mchodł Ń'Bin.a lrb 7Ń '$ lÓ ń'in' mchodv pioa. :

. D ń}tiem śr.d*ów Młych . śDdtóu lNlvch v tudowie 'v!'bści 'iemd.lillnych i
pBMych i Dierucńomoścj'
. z *ffi ' grz}M}fui i odśfłodowmimi oc'ymMymi.
- z oE4msymi d@wiaMj.
. z ddpjsi prdivnion'th bbołitzń' z łyjłlh.m ab.wiqań o chmk(cfu
DublichÓpńMyń nieÓbci{'jących kos'ós'
. z dollcjoi i dopłabi od inńych podńiotów (np':!! Mliację adó i prcgfuów )
. Z zd'*nimi lÓsołyńj'
. echormiem do pŹychodów ówńoyinÓ&i odphów moĄzoyjnycn od śmdkóy

Eułyń ucó*fch od gMo{.i ńi.ńlcridńyth i pńMych ofzymych nieodplŹbi. |ub
fslMwmycb zc śldków pozys}'ny.h z óżnych 6d.ł. bri.h j.l n'in': EuBp.jski.
Fudusz. sfuIrttlDe' ]śmdłówj.dnÓśćk !noŹłd! l..}rdiiln.go i ich z*Ęźóq
R.j.f ( zbiór) fusjl€y po'Mńic'ł k9ię3ę fuhultoyt do tob 7Ń -"!o!!dd!!!4!!!dt
oE''gine" powinien tyć połda|y ż podżi.ld lych p..}tŃ]ów co mimniej M :

!) śp.z.d.ż ś'!dków N.łyth i }doś.i nim ..i'|nych i pł.M'ch '
b) po6t|. r2'd'ody oFmyjĘ. z d.lśżyń l.łńgaym ich pod''|em'

Do Mstłwh otrhodóB omvinYch utrhowi. sic cż *m{! s*M.ł zus
n.dD|l@nwh y @Ź.dnich bfuh obóllMch '

{..!Ę&!acJzŁdd!d.is0!p!cE'.']t. cĘ!!i0!!L

PŹychody z d''lalności gospodmfj łlodĘbniońcj ob.jmują pŹychody f prwadmncj
Dżz Byd'.|Óną or8eieyjni. j.dnB ę UcB|Di . hó*j lÓgty potolu. Ę z
uzystileych ptu Dią pŹychodów'Ewid.ńcjr pr.ychodóB dzia]arDości gospÓdmej
*yodĘbniÓńoj rdbyła s'ę na konci.70]'

l.!4,!pdy-E!!!!9!'ś.

Pr.ychody |iffise fuołią pĘchoJy UcŹ|ni ł}odĘbnione w plmi. rezosc

Ewid.ncja p'!*!dan! j.ś M tonci. sy .iy.ayń f 5!:]Ł4!bgŁFjj$4!E.
Ewid.ncja D']h}€Ta do *o'ta 750 'owiml fuowić p.ncnicrł kię8ę fublnlow4
żp.Mi!jąc! wyodĘbdmi. Fr}thodóu lim$ych $td|!B }rmogó* spBwoudMia



?. EwtD[NcJ^ ' L^LNoŚc' oP[McYJNtJ

|' Kos,t! Dodsewolei działa|ności orgńcvjngi obeińlia :

- kosŻy działa|ności dydak'ycae,j ,
. kÓsfy poa:bł.j d'ala]ności opemcyjnej.
koszty dzialahości gospodorcaj ł}odĘbnion.j '

2 Do kosŹół dzialalności dvd,at.tv.ag] z|i.a sig całośó kosdów Ni@avch z:

a) pM6em dydakty.ayń m sludiżch. stndiach podyp|Ómo$}ch ońz kuuach
dok*łca.jącycn 'o hórych oowa w oń'6 ust l ph 1i5 6t!ły.
b) badan iań i njezĘdnymi do prowadznia prcesu dydaktyca*o,
c) ulŹymlnje'n Uczc]nj N 9m kosŹów imonlów ' z ĘYjątkiem donów i qolówek

d) dziel&|nością kullulalną i 'nyst}tmą z.spÓ]ów kultuńlnych, k' nauko*}ch i inn'c|
grup 'lzialająĆych pŹy Ucr|ni.
s) prcwadzcnim jnn'ch dzialań podejhÓMń}ch pef ucu |nię v IMh dzialalrcści
d'dlĘcbej finln$wlncj F tńlch pŹy.ho'lów dydakty.aych

z'KosŃ nig zliane z9 *vkła dfiała|nościa UĆrlńi . sbńowia .'ooa$ale kose
elŁBlyjE:sg lo m.in. k.szty:

a) sprrdaźy i ljłwidacji majątku,
b) apla.o.}ch ktr ' Brzywicn i Ódś2ł.dowan'
c) nńt * nodkach Nalych,
d) odpisania pmdavnion}€h i momnych na|efuości 'j.ćli nie obciłają onc

dokonoego odpisu aku|jnjącego ich wa.tośÓ,
e] Ódpjśu allualizujłcego wańość nalehości,

]'E*idencja pozośakh kosżów opemcyj.ych plowd.na jeś na koncjg synlgtycaym
.ó|..'PÓ/osb|l |o.^ oEŹc\inesa'o min to'^ ^;.JJe

f zbycjem śrcdków lEvo'.h ' śrcdków Ewałych w budowie.*dości nimalelia|ny.h i
prawnych i nieruchomości'

z kllmi . gżyM}Di i odszlodo*oiui poliesionyn j prz jed.oslkę.
z dm*immi i nieodphb}D pŹks2miem altyvóv.

. z odpigmi pŹgdaMiÓńych , Uńofun}€h i nieś.i o|ńych na|eżnośc' z Ę'jątkiem
na|ńo.ci o chmkeŹ plb|icmopBMym nimbcigźljących kosŹow.
. z korekuńi kos'ów lal ubiegłyÓh.

ć zdlŹnim' losł}ni'
Rejef śmowj4cy Pommnicza łsięgę Bchukowq do konb 76l povinien żpeRnjó podfiał .y.h

koszlów co najńniej n. dłie gnp}:

a) w!ńość spfudmy.h ś'tdkó* Ńat}ch i vdości niraleria|ńych i pra}n}ch'
b) Pozośbłe koszty opcmyjng, z dakryń qcwnę!Źnym i.h podzialem

4. Kold ńnrsÓwe - funÓwia kosń l]cz|ni wodrebnione wÓ|mie ż*zowGfinai$w'
E\'idencj a prcładfona jest na \onc ie synletycaym 75 | 'Kosa nnmsowe.bE 757:{!s4
fin'nsowg ..dsclki kredqołe.. '
Ewidencj! ml|itycaa do konla 75l i 757 powinń! stoowić poDmnicz4 księgę Bchulkoqł
upeMiającą *yodĘbnienie łosŹó* fimsoł}ch wedłUg łfmogów spr.Bozdańi!

5'Ewidcncję i d|icfuie kos'ó* działalnÓścj ÓpeBcyjnÓjjsdnośk prwadzi wedbg rodajów
na ko.bch zesp.łu 4 i !5wnoc&śnie wcdlug rodajów działs|.ości na konlach zespołU 5,
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6'Ełid.ncję szfgółÓ*! ollilycaq kosńó{ M tonfut rspo]D 5 pDw&i się głóMie na
pozioń.. wy&jał! noffii. dó Pdtzilfu odpowied'olńości a Boślod.rlq i p.2ion k6fó$
oe i'n.jennosl*i k'lłu|cyjn. ' t1óryni ńo!ł być:

. olośi' ad!ń d'diłtyńycn d.'.j j.&dki oĘei'cyjn.J'
p|)yrEó|n. kienułi sNdń\

. poszr3ó|ne śudj! pod'p|mrc' kuuy sp.j.|iŚFae |ub im. s ależnośc. od
d.97ji l'ł!& Uc'|ni.

7'Ko:Źy pde gDpołm *.d|ur mdaju M kÓnhh .{oł! 4 Ę ptaofufu a
poś..dnicM ldb 49o' n! odpo*i.n.i. fuuisk! rBaów * aspol.5:

o 4pim óioEu}m. '' !ods6wi. śpd,-łdeń.so * ilm elu aitlE oz]i..niÓ*.!Ó
kMów, pÓ ztÓń.żniu bżi.Bo kyd.h Ghyb' ż. ane umo*ysfuo*ił i'eEj
. * pr4'Tadlu *ovtó* pośEdnich.
b) bi.ąco' óMŃfśni. do zpió* n' |on|!.n aspoł! a . w pŹyPd}U kcżów

&Ksfy r zsp.lc 4 i 5 gfupuj. śię w spo6ób uhoż|iwiający ustalenie ryniku ńDmwego
(zysku' sbty) z działa|ności '

t xo*9 i uł|rdzi! rfltzjwym ujmuj. sĘ b.2 łzgt*u m niej$e ich powshni! .ry
przedDiot odniesi.nia.

9'cdpy odajow. kMów obejmujł vśa|ki. poni.,im. w duyn ol@sie spowozdlwczym
koszty. Die dljąe się z pukfu widz.niijcdMlki ńż|o'yć n' .l.menty sł]fdoŃ. dicr|.żni. od
lĘp .ry Dsbną fIica. dÓ kÓŚnó* bi.lłPBo. .zy pfżyszbth o*Ńjw spB}ozn!*crych.
dÓtycf 4E pł!*ad2mej d2i!|dnooi o!ó|nolElń.ej'

l0' E*idftj. M.|i'y.a. tÓż'w łdlu8 ich rcdajów do n.9ępujacych *ot slTlelycDlch:
40l.402.40]'40{.405'406',|07303'409 jd F!s'd. w zli@ fuo*iłc}m pÓmeniczł
lcięgę fuhh*o*! kdós ńdzjó*]an. z d.|sf'n w9Ębym iĆh e.d'i'lm m mdżj.
loŚfóy pŹyd'be do Fd.jm@.ni. dd'żji s6podm2y!fi i fnE$*'€|L oż pÓfut

l|' E*id.rcja maliota! *Mów 'ttlĘ |ypół dó&ho..i] do kont od 500 do 5ól
lowinn' u!.Mić remrhy lodział tMów ńa ich ódzje xdfug ktr'ńł.cji Ęńik'jąc.j
z konl lspołu 4 - .Kl]* kdłle ńdżió' i ich mzlicrni. .'
Dla .widencji kM'w łiąany.h f aż.dfui.ń całł UcŹlnił .orgni*ją i Óbslu!ł
poszÓZ8ólnych koDóEkjało clloś.i . prryjmlj. się *onio -55l..Kosń o!ólnoucrc|nian.,''

|2'Koszty pośrcdnie Bzlica się v.illuB *Iu.r pÓdŹiało*8o N!Źut kosńów
ogólnolcPbianych od q?dfidÓ",!h fu posza8ó|n. rcdaje dziololno&i olftś|! co rcku

l]. N! *oDjec okl oholo'.go .!nęPuj. Mknię.i. kÓnt uśpołu .,5''. ldóre po|e!! !!
ptrni.śi.niu na e*jd.ncję Loln \lr$} d'i!ł'|no&| 'ztr}odĘbl'm'm'
. lÓ!fó* dział'lności dyd!*g!a.j'
. reów poełli dzj'r'rDoś.i dld iyca.j .
' r6a!i! Ę'odĘb'iorcj dfirl.|noj.i 86'od.ej'
Roz|icfnh tM'w ksŹ']enń M lósly n!dió{ śtjmń}th i nie#jMych dokonuj.
'ię M dż.ń 3 l 8iud'j. ótu Óbdó*.8!.

lł, Mdody t.ltulÓwfui' fu uIi.ai' kosaów b.4odnich i pośEd..ch u pogEg'|n.
rcdlj. dzilhlno.ci i grupy ł@'v Ókę!|ń. Ńv w .Rq!lni,i. coĘa,,h FinŃwj
Pakfuwj,,yej ŚkJb fbdMj ' cl.cłdo',.,''Uchtlf snafo Nr34]NE0|3 zdnia



3' RozL'czAN|^ KoszTÓw Dz|^Ł^LNoŚc' PoMocNtcz[J N^
RoDz^J. DzI^Ł^LNoŚd }oDsT^wowtJ

Dla {,}odĘbnie.ja kosfów dziala|noścj ponmniczej *fodĘbnia śię śanowiste kosŹów
(miejsce Powsb{imia kosŹó{) dziakl.ości pommniczej,
w ńńach kÓnt zsspołu 5 łyÓdĘbnia się konh:

a) 5].0 sluzące Ó*jdencj i * ciągu miesiąca kosŹós działa|ności pomociicaj
każde8Ó rodrju, kóre nanępnie st rcz|icżie na p6augó|no odniły

b) 54-0 sfuące gwidencji w ciągu migsią9 kosŹóN dzńh|ności
łiqaej f Ea|iacją adń f|econych , Pmjekló* rdadiosych odĘbiie

zżŚd} rM|i.anh koŚaów działa|ności poneńiczej n. posrczcgóhc mnaje d'ahlności
oodslawowej okEśla corcku Reklo' '

9' Ew|D.NcJ^ l RozL|czEN|^ PRdEKTÓW R
śRoDKÓw z FLlNoUszY U[

|'w ce|u Zp€Mienia identńkeji op€Bcji gospo&rczych dlf*icrcicdl&jąĆych rca]iucję
prcjeklów z udzialem śmdłov UE i imych środkoR fsńni.ńy.h w Uczhli ryodĘbnia sję
e\'den.jęl\iegold/godnie7Ń)-og4- otr\|onn od'ebnJ n:ptro{ńi'
2'w}odrębn]oną eyjdencje ksiegoR4 opeBcji doqcz.1cy.h reo|izołsych Prcjektó*. Lr.ze|nia
prc'adfi { sposób uńoź|iliający idsnryfikicję dokumdtów ślodkó* zeBęt^}ch,
ły'da&ołmych m p.szmgó|ne prcjek' oa *i€|kości k*ot prćkazy*anych w drcnze

3'w'odĘbn]ońa gNjden.jl pńwłdfonajen sopffciu o 6!'ly:
3) zgodności z Prpigmi *sŃ|ndołymi'
b) zgodności z pfupigńikBjoĘńi'
c) zgodności z Umovąodofinansowanie'
'l) 7godnoś.i zasodą mcj.ne|nego gospod@wania'

.1 Konb tsi*owe okreś|one do poM'lzenia ewidencji księgÓwej ltosdóv . prry.hodó* i
ś.odkó\' fi nan $*y. h Ę!]izoBa|ycb pojel1óN !n 'j nrh *aonĘbniae są q zakłados}m
P|ańie Koń( każdonawo 9 a|ghościod potŹeb'

a'2 DołuncnllcjJ l{lił8ot.

l'Dokunenbcja poNigrdajaol poniesienie kosaów ' bez wzg|ędu na lo. czy są lo koszt'
Nią'me f budoyą lub ulep*niem łodków hałych ' cry !eż wyda&i 'r jnne ce|g
finńŚowffe częśĆioso u śfudIów funduszy shkuńln'ch Unii Euspejskiej ' powinny
sp.łniać kr'teiia $lDagme dla doNodów kięgołJch , określone l d' 2l i 2: usbsf.
mchunkovoścj. a w złresie poda&U od lo*ejv i Uslng óMież łafun*i okEślone pŹepimi



Po]ił+afuhunka,ośu-)a]ł

2'Ujęciu w widengji księgołej fu'duszy sfukbBln}ch pod|egaja s}dalki aw.nc we wniosku
o , będ.c)m alą.bikiem do umoB} o dofiń'n$wanig pBjetfu i spcłniające naśępujące

3' óMb Pn'e 'oT q orreqe |Bo|'f\o!!|D !| v)da|lov
b) s4 zgodne z kaleaoriani rydalków *fnikających z posfuowjeń umoły,
c) 9 nieĘdn. do tB|izcjio pfujekfu i bsbly ponigsionc w eiqzku z reglizcja
d) zslĄ wbściłń udorońml.Ęic,
e) ś{ 4Ódne z obÓłiąując)mi Prpismi pnła wsŃInÓto*ego i kĘjowgo'

]' odpowiodzialnÓśó a ŹIya|ifikÓyanie *ldatku 9 koszty prcj.rfu o@
z kosfory$n i hmonqnmen prjgktu ponNi Kiemłnik Pmjeklu.
K'zdy dokunent sbowiący dowód księeorry po\'ini.n być opismy ł błi sP.sób
bylo usblió b€zpośredni Nią.ł łyda&u z rea|'om)m prcjeklem'

qj r*idcncjl {mdtóx ńn'nox'.h'pr'}chodół i lovlół

l. Konu ksĘlole olreślone dÓ prÓładćija \raÓdĘbnionej g{idencji śodkóN finan$Ęth .
pzychoJów i kosŹów Ęa|iD*onych pojcków o@ chEakeryslyka operacji ksig8o$yh
$1ÓdĘbnil się w zPK'DÓ*oso*mie zPK ou asad ńchlnliowości do p.trb k'fde8o
prjckfo wproładu się arżadbnioń Rektoń ł okBie realia.ji da|c'go pojeklu

2. D|a prcjek'ów al*ierdan}.h do Ea|iucji na pÓdsbgie nosownych umów w a|e'!ości od
żlożon),ch ce|ów śosuje się nŃępująco ,&dy ewidmcj i i mzlicŹńia kÓsaós:

a) evidencję ko*óv budoły |ub U|9Śzłia śÓdków lN.łych finansowlnych .zęścio*o ze
łodków funduszyM}fumlnych Unii Eurp€jskiej prcm&i się wedłUg ugd ogó|nyoh. cz}|j
na koncie 03.0 .sodki N.le w budowie. N. koncie '}n księeuje się bieąco wszyśkis
poiicsionc ptrz jedlGtkę a ok.s budos'w. mo.l4żU. pŹyśo$łmia i u|epśani. śrcdk!
fuałego koszt}. z u*zględnie'jem ań' 23 U$, & uńryo rachunkowości' okrcś|ającego cenę
nablcia |ub kosa ĘNoŹcnia środków Nalych w budowi.' ocół poniesiony.h kosaórr a
olEs hudos} lub U|Ćpszenią po zkończeniu budo*} i pukMniu do Ua.rvańia ło'lka
lflołego' llltje sjęjakojego safuśó po.złtkoNą iNprc*adz się do eRidńcJi nodków
l.w!ły.h' 4pis.n: wn kon.o 01l, Mr ko'to 0&0 f sdirycmym Ę'odĘbni.niuń
poszĆf egó|ń}ch pńj.któR

b) śrcdki pienięźne oba'mme na sfinmsowmie nabycia |ub \BŃÓfunjo śldków lNa\th.
jako pomoc finesovą z Unii Eurpejskiej' tlktuje się jlk do&cję Gub*encję, dopłalq) i
a|i@ . śosując art' 4l usl. l pk 2 sto\Y o B.huntowości p.d dalą ich lĘlysu na
rachunek bmkÓ*1 (na podsbłie łf,ciągu bmko*egÓ) . do rczlicań niędzyoktso\-wch
przychodós.pÓjckló! uniińy.h księ!ują.: wn konlo |34' M! ko.lo 344

.) śldok Naly sfinansosmy .zęściowo D śodków fundusa fuktumI.ogo Unii
Europejskiej amoĄzuje się wdfug ogó|nych fNd ÓkeślÓnlch w usowie o Bchunkowości'
z iczoną do loz|i.rń ńiędzyÓlftsÓłych k*Ólę dolacji Gubscncj i' dopłaty) oEfymmej jako

Pomoc unijną rcf|iĆA się Śtopniowo' ównoleg|Ć do dokonmy.h odpisów amÓńya.'nych od
środkół hYał}cb sfinansowanych z tygh żóde|. u|icĄąc do pozosb\ch pu}chŃóq
op.Bcyjnych kwot9 ob|icaną poenlo$1n udzialem otŹynuej dobcjj w l]ndsÓwańiu
wdÓści p.cząlkoRej dmego śmdki bałego. usb|ając kwol9 pŹychodu od \'ie|koścl
dokonńego odpis! monyrcyjn.!Ó'

d) Dotacje łodkół Unijnych ikoź} innych pEdsięwzięóńiż budowa i ulep*nieśmdkóN
'Bgłych ewide.cjonuje sil i rzl'ca 'ią\!) paz!!EĘ !49!!!!Lll!!z! !f



oEncvin€i na konbch ZSD.łU .2.,."4....'5., i '.7.,z Wodrcbni5i.n oalieki Dmieklótr
Do mf|icunia dolaÓji w pzychody stosuje się oclodę pŹy.hodosą'dola.je ujnuje się s'
syśenatychy sp.sób jako p.Z}chód w posDzególn}ch okregch spBwofda*cz}ch q bki
.po{b'db) upe|n. .|'Ispołn'cńoł /odno! F' rovum'

e).leż|idobcjl ze śrcdkós u.!jny.hje$ fomą rekonpensary a już ponicio'c kosny ]Ub
Śnry łśię.quje się jł jało Przychód na|eżly do óvnowaności poniesionych kosfól na
koniec okresu spńsozdawcrgo na podsbwie Źwaftj umoły na realiucję plojekt' u
śmdłów unłnych' Dobcjo pr'!a.ng ' a Di. otuyn.n€ do dDi. bil.Dmse8o bi. .q
łrlcryrn. w bilrNi..

3 FinansÓMnie w}datków ze śodków fundusz'v uijlyclr ua|eżIione jeś od spelnlenia
k.y.ńum k9.lifiko9aldoś.i kÓsfów ołreślonych pEpjsmi vłaścił}mi dla Nafo{o$g3o
PlmU Ro*Ó.ju i po!.z{ól'ych prcgBmów op.Bcyjnych' wydolki po}inny być p.nolbne f
9y.dĘbnionĘo konla baDkow*o pmjektu' w urudnionych prz'ladkach korzynaD]a z
inn*o konb bmkowego ucahi ' ne|gży do kopii dokumgnlów poNigldają.ych Ędalki
dolarzyć kopię ł}ciągu bmko*cgo z któreg. dokoneo prlou śrcdków oru łosownc
Ęlj3śnienie aislniałcj syla.ji.
4' Do*ody księgowe dokum.trtujące vdalki i koszo' re.liawanlch prcjek'Ń' unljtrych musa
być oDiswatre aodnic f BńÓmmi d|a Mh Droieków oE mmadfune i ehiwizołaig
odEbnie dla kddeqo oolekto.
5' EyidenÓja na koncie '.Rachunki b!'kowc śftdków ń]nd!sł sb!|fuB|nvch" poqin'a
odbwń się na podsbw'c dokuńenlów banłÓł}Ćh (ł}ciągóq ban!ot}ch)' Zapisy w
ewid.ncjj łsjęgo*ej nusza być zcodnc 2 clidencją bankową' wse|kie b]ędy i ńbic *
łyciąEach boko*ych d. czsu ich s',jŃńieni{ c*idenĆjÓńoNańg są na koicio .,Pozos&łc
oz8hunki'. Do kont! ',Richunki bankowe.' na|eł pro*adzió ryidencję ana|iryczną . kló.a
uńoŻlj* i unalenie śmdków finmsołyoh z keżdego *yodĘbn io'eEo pog@u pomo. o*ego '

r0. zosT^wlENt. oBRoTów I s^LD xoNT Ks|Ęcl cł-ÓwNrJ

zenałieniÓ obńtów i sa|d kon1 księgi glóuej spoęad'j się m kodi{ kr'd€go o|tBU

|) syńbÓ]e i na^y kon!
2) glda kont m dzień oiw!rcio ks]ąg ń.hunko\Ych' obol'. a okEs sPB*ozdawczy i

od psz4lku oku obDtowcBo oEz M|dd na koni* okesu spńqozdawcego,
3) sumę sald ńa dzień ol*alcia lsi4g mchnnkoŃ}ch. obrclół u okEs spB*Ózdaqlzy i
nmbjąco Ód pocf4lku otu obolovego o@ sa|'l na konią oktsu spBwozdawcrgo'

obrÓtv te!Ó fsb*ienja Dovinnv Ńć zqodne z obrhi dzie.nib' obmty łyraae n Abjąrc
od psz4lku mku w tym zesbwieniu po*inny byó zgodńe z ob'oemi *ytrikojącymi f dziennika.

z6t.łi.ni. obrlóy i gld kon. klięgi e|óyrcj drukuje ŚĘ nr kod6 t.:'dego ńi6i:|c.'
zr równozorcznc Z łfdru|ijcD uznaje się Dpfurni. p|iku dckrm.irDĘo s'druku z ksĘg

obbty ł}kŹne 'aniająco od poc?4lku @|Q { q! ?śslawieniu powinny być zaodne f obrofui
*Tnikajłc)mi z dzienniką |icbnyni w lpoŚób ciągły'



I3' oTw^RcIE ks|Ąc RAcHUNkowYcH

KONT XSI.C rcMMNrcZYCH

l'Z6bwińja gld końt ksiąg pom&ńicz}ch spÓząda się s nljmiej na dzie'i zmknię.b kliąg
m.hun*o\$h, do każd.go konb sy gl'caqo bi|ansoN.lo |ub lynikosego. do lńreso
ploładzi sięewidgicję s.zególowł(anali!'cną)'

2'zesbwimb saId kiąg ponocniczycn spoŹ4dz sję fułźe na dzień in*enbr}ż.ji odpowicdnńh
gnp składników akt}vó* w celu sPn*dfenh zaodności maljtyki z Śyn@Iyką na konbch
obejmujących ewidercję opemcji rojłcych wPl'Y m *y.iki mzljcu nia osób odpos]edfia|ńy.ll z

zlpigy N kolllch ł'iqe pomanicz'ch apbP!!€ !! w
zb.zpiMnir d.nyct . Mo'J! (.ż pu traió d.ne do p|iów PDr nie ad'.j nj' na konim
roku obrolov.lo' 2!d.siiwi.ni. eld kdłg pomanic7,lcb nr koni( mkJ onz o. dzień
pfu prołld8nir j.9cn&r}zcji * odniBicoiU do i.*c.1rryb*.I.j grupy nrjąlkoBcj.

wYx^f ^KTYwow I P^sYwÓł ( |Nw[N.l^Rz

Ro|r insentaa sp€lrrio astlwieni. obrctów i sald kofu księgi glóMej oż usbvionia sa|d
kon' ksiąg pomocniozyoh spon4dme no dzień amkńięob ksiąg nchunko*ych'

',lsi.wienieobnxówi9|d|o!tk5ięgir]ównejo@
ćśk*i.ńia gld ko.t kśiłg pon€nicz}ch Śpo.fądzon. ńa dzień zmknięcia ksiąg

popŹ.dzjłqo rckU obrcbwego,

oNmie ksiłg mchunkoslch na p.cz4l.k rcku obrlo*ego naśępuje '.iłg! 15 dni od dnia
bibMBcao koró.z4.ego pop@dni rck obolo*x

olwdlia bią! fuchunkÓ*ych dokońUje K*eśÓr pod dalą picnvsElo dnia rckU obmtoRego.
p!ryjmując db. z ksiąg rcku popŹcdniego usa|one w 9'vniłu mknię.ia ksiąg'

W przypadku kÓniecności zmian R pośaci kÓrekty qnikającej z ĘTikó* badmia
spń*o'ania fińan$wego r dańy fu|! dÓkÓnlje się odlo*iedlich zPiów po fbadani! i
żt*iedzeniu sDń*ozddir Dre senat UÓf|ni'

l,l' z^MKN|Ecl[ KsIĄc McHUNKowYcH N^ DZ|EN xoNczĄ

zenklięcie ksiąB !L$p!je ka.f'lo@so na dzień bi|msowy i wiąć się r sporzĘda|ien
spńłÓzdanii fińln$*ego a biÓący rol obótÓtr}'

zlmknjęÓia lsjąg rachun]ó*Ych pÓĘa ńa nisdłńa|nym wy]ąca.iu moż|iRoś.i
dotonywania Zpisów tsięgowych { zbiońch twoŹlc}ch am*nięle księgi nchunko*e. ł lyń w
fomie oddzi€|nych konpulerc*ych zbioóy dmygh. baz} danych |ub qodlębijonychjej części.
bgz lzględu na miej$e i.h polsbia i prć.hoł'vłdia'



Na dfień żńkniscia kiP Bchunlowch dział finmsowo.ksieqow k{6lu' sŃad7!:

zeshwienje obmtów i 91d kotrt ksję8i rłównej ' oa
f.b\rnie J d s4J||.h |ońl L'ąg pofiocn'c4ch ' do|onuJ.

- spBwdzenil wesnęMj.j zlodndci ksiąg ń.hunkowych' & mieowicie po*inny b}ć
spehione co najmniej n6Ępujące smŃi:

l) suma obiotów po shnie wn wsżyśkich kÓńt srnlelycaych (bil.n$ł}ch i Łvnikos]ch)'
objęt}ch ł}kem kont *sięgi głóMej (b' kont synlet}€Tych), ł jedn*tce ńa się równać
sumie Óbrolów po stonie M3 tycn konl:

2) suna gld po funie wn łszystkiĆh kont srltety%ych ml się óMać sunje 9|d po śron]e

3) suma sf]d pÓ sfonie lłn wszyslki.h kont soliqcmych (kont ksi4g P.menicf'ch)
p.otd,onych do d!ńog! konb sFletycbggp ma się ióM!ć wi.|kości saldl po sbonie wn

4) suma 9|d po nronig Ma wszyśkicb ko ana|ilycaych (konl ksi* ponocniczych)
ploMdbnych do dmego końb s}mlelycae!Ó na Śię óMa' vi.lkoś.i sold! po stsonie Ma

zamkliecie tsi@ mchDnkowch na dzicń kończ.v 6k obrclow Wn}uie oMrcie ksia! y

oJbrrud. Enłrię.i. l!Ęg nchu.koB'.h jednostłi konlTuującej dzialżlność powinno
msĘpió mjpófui.j w ciłgu 15 d.i od d.i' xfuicrdz..i' 3pnmzd b |itr.trsw.go d rok

r5' Ls|DL^CJ^ oL^ (LLós L\

Podsbwo*a dzhla|ność Uczelni okieś|om Usbwą PBwo o szkolnicNie P}żlz}ń pod|cla
aolnieniu Ź podatłu dŃhodoweso. na żśadach okEś|oń'ch 9 usbwic o poddkn do.hodołj"m

wvdat*oyaje dmhodó* Ucćlni na inne €|e niż sblulÓło ' !.ńlruic ,ob.!i@le
mdaiI(ow9'(naw.l jcżeIi Ucr|nia *}łaźe statę a rck obrotoĘ)'Podsllwę op.dalko*m'a
poda*ien dehodoBm Uslalr się zEonnie z usadmi Ush*y o pod8tku od osób pńwnych ,
D|a pńwidloyelo usb|mii podsb*a op.d kołmia pÓda&iem dŃhodo*}n od osób pE*'ych
wp|uieko.N.widocjisa|ity.a.j*lodĘbniosiękonl!espu.jąceopemcjenieninołiącc
łoMó* uzyskaia przychodóv'
Do c.]ów podaltu d@hodow.go w kosfuch Ędż prąrchodach B'aB.Bych uwzc|ędn ja się bkr
Doysle na nchunku M|utoffi óbice kuNovś '

rYcH w xsr^c^cB n^cHUN(owYcH

ochronie @lZLimŁJ
!!9!p!!.,j9DE!9'p4!Eś!b!!qE4 po d|e Bd :

. doku menbcj a 43d mh u.kowoś. i przyj ęlych pŹ.z jennos*ę do śolo*an ia

- dokumenty inwentarlu.yjnc
. spńłozd.ni! finansowg

.hÓ* iace 7biÓĄ inJÓma.ii o d/iu |a'no( i co.pod& Jj iednÓ.Ń

I 'Pży pfuwidfgniu ksiąg ńĆhunkovch Prł utfcil *ołlpoó odl,Ófu d,nrch pol.8o ł4:

' śosBmiu odpomych no agrożenie nośnixóN donych,



. dÓbÓu. śÓśo]vmych śrcdków ochrony zeMęfuej,

' sy$emltyc7nym NoŹeniu rezepo\Y.h kopii zbioóN danych apńllmlch na nośnikach
konputeŃs.łch, pod waruńkigń ape'nicnil N!łości ^phu ńfommj! s!Śemu
B.hunkosości' pmz c6 nic kń6zy od Ęma$n.!o do pPlchos?Mn'a ksiąE
ń.hunko\y.h ' oraz m

Zpevnieniu €hmny prcEnmów kompulerc\Tch i dmych syśemu in|omily.bclo
rachunko*o.ci. PopŹez stosoNuie odpoNiedlich rcpiąań p@g@o*}ch i Órganiacyjny.h

chmniących pu d nieupofuniof,ym don en |Ub mis-Znien,

2'UpBNnienio do p@NMnia ddy.h w syŚeń'e si'nple nad.watre są 9 rujqzru f
\lko.}avmien Prz upowMioną o$Ę obosią'ków 1u6 4dń eią"mych z PżelRażniem
dan}ch' UpmMienie nadaje i odwoluje adminisbalol s!'sl€mu,

] śIÓdki Ułieu,1e]niania dośępu do syśemu infomarycznego simp|e lo:
. idenlyfikdol !ź'llÓMikf i halo dosĘpu'

(aźny idenr',fikalor UzlkoMika zb€zpie.bny jeś haslen,
z. sporządanie kopii apasoł}ch zbiolów dmy.h odpoviedziaInyjeś admińishlor' Kopia
u p6o*a jesr sporz4dae .o'lzictrlic i p@chost@a w dweh .Ezemplaach (nr dlsku
sReB i dyskt siecioĘm)'
4. Do ochrony pfud dział.lnością oprogimoqMią które8o .e|m jes uzyskali nieupra\Tion+o
dośęPu do systemu infom89cDego sosowme jen opmglmowuje mt}Tiru$w.' Każd} zbiór
łc4t}mny do komputem' w t}m blu wiadomośó e'mai|' 5l pfu'eslo*ano prgMen'

Na kaźdyn sbnowis|u \'posaż!'ym B dosĘp do sisi |nlemet jeŚ zinsfu|oqan.
oprc8ńmowan|. alty1vldsowe'
NiedopusZ4Ine jeł sbśoumie d.sĘpu do sicci lnlcmet bez słrywmj mhmny anlywinsÓtj
ońzżbe4jÓcen]ap2ed dośępem szłodliwgoopro8nmowania'

s.zególoy. JEguloygni' ał'ne sq s ńtnirukcji zb.zpi.crni' d.nych. rfognnu i
spnłiu infornatygnĘooE.rchi*iacji zbiońł dlny.h i nońiłó* i.fommji ł Pwsz ł
ciehlnowie" sbnoxitc.j odĘb.y Z.l4cznił do nidiejlzych rud nchunkoło3.i

Do{onv ksieqo{e i dołumenlv inwenlaryzcyjne !Ę9dp!4łię !rę ]y'j!d!rb9 !]!4]!!r
ontin.ligi mei. w una|on}ń pÓrządku dośo$'anyń do spo$bu prcwdfenia ks'4g
ńÓhunkoq}ch' q pÓdziale na okBy sPnłozdlwcre' ' spo$b popa|ający na ich łl$€

nllm€ zbiory do*odóv kięgowych i dokun€l(ó* inwelbĘz.yjnyct ozmm ję]
. określenicm n'^y ich 'odaju o@
. synbo|cm końmĘń lal
. końcow}ch ń!ńclów s zbiÓfu'

z wy|4eniem dokunetró* do9c.4cych:
PlZ.iesienia pnw majątkołlch do nieruchomołi,

' powieŹenil odpowiedzia|no9.i a składniki ał$Nów.

. i inny.h $!łych dokummlów określonych pfuz kigrcMikejednostti'



szaególóyo urggulow..i.
kięgołTch ZwańC zdt'ly

dotycz1ce pŹshor'}ł.Dia
ł ''Inslrukcji oĘani2!.ji i z.klesu

17. oK.xsY PM[cHowYw^N|^ ś|,|c RAcHUNxowYcH

zlNigtdmne oag s.ńqÓfdMia finan$łÓ ed|elaja fualeńu mchowmiu

PoDsble zbiory pż*hÓsuj€ się pmz okres]

t) księEi Bchunlove - 5 lrl.

2) inisn. ka'ty xynagi.dzeń pńcoMikół , |isly *ypł.conclo \yna!r.d?eni, z Pmcr i
innych świadceń Niquńych z pracą bądŹ ich odpoNi.dniki ' pŹtz o*res ĘDagme8o
dÓśępu dÓ qch infom8cji, trynikający z pupisów emeĄ{aln}ch. renlo*y.h ońu
podrlkÓ*fch' puez oktr licz4c od dnia utońcrnia pńcy pŹcz
pracoRnika (Ub€zpi*zonego).

]) dÓ\yody księgole dotycz4ce:
a) wieloldnich inwestycjimzp.c4vch,
b) Pożtczek. kEdyów ow
c) Umów hmd|ol1ch.
d) r%zeń dmhodany.h ł Ponępowlniu cyviln}m |ub objęvch Pośęp.wmien kamy
albo podallo*ym' pŹez 5 |a' od pGzĄlku rcku nasĘpujĄc*o po bku obrcloł]'m. !
klóiyń openc,ją hng}Ćje i pośęp.*anie zosbly óśbleais fżkońcane' splacone.
rzlicDne |ub prćdaMione'

.1) dokunenbcję pzyj.ego spo$bu pmwldzenil Echunkołoś.i pmz ołB nio kńtsry
niż 5 |!l od upĘVu j.j łdDości'

s) dokmenty inwenb.yu cyjne - 5 la!
6) poasble do*ody księ8owe i dokumenty - 5 lal,
7) dokumenN doscace Ea|i.wmv.h Drogtmów smltmlnvch zlodnie z apśańj
okEślonymi 2 wyychyńi rvd)ti w dÓkumńbch prBmovych Unii EurcP€jskiej.

Prepjgch pnła p.ktiego i B umosie o 'lofinansoNoie pBje|i |iczac od począ&u loku
naśępująceso po rcku obrclo})m ' w l\1óIyn €a|iucja ploJeklu *fnikają.ggo f umosy zo$!ł&

okBy p'z{hołxs'ni' obliu !ię od oo.żąlku oku .atępnją.cgo !o fuko obre(ołtn'
któEgo d.D. zhjory dotyczr.

18. l DoslłP\|tl\|t o.oB|l TRZL| |EJ 7B|oRÓs LUB x H ( ll.( |

l)do*glądunalereniejennos*i . łłm!e! zgody kieoNnibjedno!*i. gIóMego klię8ÓNc8o
jbo,ob) p"U ' ęo UPo\U'one'

2) poa sicdzibą głóMą jgdnslki . qńag' pigńngj zlody kieosnikl .jednoltti olz
pozosbvienia w jednÓś@ poNiłdanego spńU

pEjętych dołUmenlóv, chyb! ż. odĘbne prpńy
śanoRją inaczej,



Poliłk, RaehnkN^śd 'a] ż,

]) na poheby rea|izovaych prcglmów międryn@do}ych oru dofinansovan}ch q Bmach
fundusry smlfura|nych - ksńkÓpie spnłÓzdań findso*y.h i dovodół ksi9aoLgch

ni€Ędnych w pó.e$e re.liacji i oz|icania po PodPifriu
a 4odnośi Prz osoby posiadające śo$wne pelnomenict*a,

n. METoDY wYcENY AKTYwow r PAsYwow oRAz USTALEM|' \łYNIKU

w^RToścl NlEM^T0R|ALN[ | PRAwNt

w.no.ci ni.ńrl.ńrl..' tj' koszty akończonych pmc roNojÓł}ch, wdość fimy ore pnw'
nlhtkoyą ! pBwa aulonlie' |i€n.je, kon6je, do ly!|ukó*, Palenlórv, makół

nabi'lc oftz icdnoslłc' ']' akuÓi.ne lub wnieśione ilko eÓoltv' sŃł.iafu.e iednmześnie

. dłUższy niż Ók pmsidy9my okres ich ułqanb p*u Uoz|nin
- p@macz.ne na wl6'. 'o'%by łiązne z prc*ed2oĘ działdnością
o ceni. .abycja łyźsz.j od ] 'l00.' fł

w plz'?odku mb}cia pnwo lub |]encjiń{ koż'sbńie z prlnmu konpu'.nwego. alicanego
do"8 fu - ' n i e -deńa| ' ] . l  pE r ] . l  q fo ' cpo .a | | \osa )bo\ '

l l } DąDldku ŃD]ahe& nabvci! c.n. a]opu obcjmująco kwotę na|ehą spzedającemu.
Ią.znie z pod!'kicm on bwarół i uslĘ nig podląźjącym Ń|icEniu, powiękMna o koszty
bezpołednio *ią'a. z za}up€m, lj, monldu. insb|acji. dokmenkcji i Uflchońjgńia prognnu'
.obni'on.o ńbaly, opuŚ} Ófu ińńe podobne dnigjsćnia'

fl \ Dm8d|U nieodDh.neeo Dflle. ł q 'm \ dTdł dlrcłin\ cec] 'p'ed!Ą 'ar (go
\łńcgo lub podobnc8o p' rdf:o|u' d s ię. d]'M|nd s" r}TroE:
wafuści niemaleria|ne ipBwne zchłi|ą oddmi8 do używan ia vprwadą się do e* idencj j o|a
na odpoviennie konra bilmsowe na podsb*ie dokunenru OT i prcrokoln odbiofl.

wyc.try dokotruj.3Ę .a d'.ń bil'BosT wedfu8 c.. .rbycia lub kosdóP ł'sou ni', |Ub
w!ńości pE62coł!n.j (po .loaliżcji ')@ńr), pońniejszonych o odp6} unoreniove. a
l!łże o odpisy 2 qrułu lrwalej uhty wadoś.i'
z chvilą gdy figunjqcy s 3kt]&ach t}fuł wdości niemaleria|n}€h i pBwnych pŹ.s6je w
.alości lub części przynosić ko.f,&i, gdyż Ńa|9 ulń.il zdolność ]ch *lpmo}1iania . (np'
pmwo Ńygaslq pmglm komputrly niejeś *1kouyś}avay), łóy.żs nig póńie] 'iż nł
dzicń bilan$ły, na|cży dokonaó odpiŚu altua|ińjącgao odpowi.dniego do śopnia nftry
wańoni. w ciężlr poaMłych kosaów op.jeyjn'ch'

wańośi niemabria|ne i pnNne o enie jgd.ostko*.j ńepre}n@jłc.j kłoty w
łl.|kośc| okEś|on.j ł papfu'ćh o pod.llu dochodÓ*yn (eń'l6f un' ] pdop). kóB sedfuE
slanu pmwne8o obowivująceeo na dzicń 0l'0l'20|5r' *lnosi 3.500 zł' 'DorĘzuj. Śię y
ŚpNób upmzmDy pĘąj!śbgmsredpilgt9glyl!!9ĘLi!!lnrlqĘ ł ni6ią.u
trgĘpujłcym po DiBiłcu paklunil ich do .ź'mfu.
waności le slanovią grupę ńhkocennycb skladiików ńająltu obrotow€go objęlą
ewidencją ilościowo-ł!ńościoNąm koncie poubilmso\,}Tt'
Pobs@lc w!ńoś.i ńiem&lerialng i pńwne są ańoltybwme wedłu8 6od i $wek Podatkorych'

wańoś.i nicmltcńalnc i pńwno mońyzujg się nelddł liIioł4'
ołEs. sbwkr i Debdę oonyzĆji uŃości nieolie.ń|n)d i pEMych okreś|a sig ńi dfień
przyjęcia pBwr do UĄłeia.



Pali|,,,Rachq66.l',o]b

:'I wrc.n! łiJlół ift!|}ch

srdk] loa]e $1cÓnii 3ię o' dn.ń bi|..$*'' {.d]ug c.n noĘci! |Ub kosŹów
*}soŹenią |ub *dości pregcomnej (po .hloljacji ryce'y łodkó* Natych B}ląchie ńa
podsbwig od4bnych p*pjśów)' pÓyiększona o koszly zwjqec z u|epszenien i
pomniej'4.ycb o odpĘ uno%lioło oe o odpisy 2 tylulu tn.Ę ulnty *lńoici'

z'2 Amoń'BcJr śr.dkóq 'ń }ch

ś.odłi i*"ł. inońyzuj. się melodą liniovą( Eopmjona|nie do Upł}an cas) z
6lo5Ówdiem *sk3.ików podłyżsających'}Fikają9ych,prepkówpÓda&o*y.h'

Rozpoc4.ie mońyacji n6tępuje po.?nrjąc od pi.Mz.go d.i. ni6i4s dlsępujaceeo
po miśiłcu. s któĘm puyjęro do Ui:)v!.ig średck rmly, dÓ chwjIi fóMaiia wańośĆi
odpi9is nońyac'jnych lub umo*nioqch z wańoś.ią pezł&ową środkŹ Ńrlego |ub
pŹma.Znia go do Iikwidlcji' lpŹenał bb nwiedzeniaje8o niedobon,

Śmdłj lNat. ońż łrńŃci di.ń.i.ń tr. i pńxrc' z *'j4tki.m budynkó$ i lokdi oru
obie|dóv iĘnicńi |rdołei i 'od'.j' podlĘ'jł anortyrcji .r Ndrcb ołrólony.h *
u3tlwig z dDir 29 Źeśni' l99'' L o nćhllkoyoś.i ( dz U. z 2002r. nf 76 pŁ 691 . z pót-

Bud}a|ó i lot'|. oru obi.kty ilłtrieńi l'dowoj i *od..j 3ą UDlala

znir'. .lMPrtrych ś$€k uorłz.yj.ycb ńói! ia$ąpió od picNsz*o dnil
nŃępnego rku oblolowqo v g'rjcacb dopuŚrbnych praven podatłoqm

zmienione sńwki do'yc74 łodków tNabch będącrch w cwidencji na dfień obniżnia /
podtyżsrn]l sbNer mÓĄacyjńych, Dla nołÓ ndbylych łodkórv lŃały.h' s lBkcie mku
obr.lowego' od k'órelo obosiązuje miam sb*ek' Śosuje się saNki lmotyzcyjne zgodne f
Pyk.em Śbsek okgślodych pżż pżopisy pÓda&Óse'

okr.s i shwkę moĄzcji śodków lrwały.h okreś|a się m dzień pżyj!.ia śfudk. tNalego

PopmMÓśó nosowych okrsóB i Mwek moĄucji
wcryfik.cj i pŹgf dfiał adńiniśhÓyjny j ednÓnki, pÓ*Ódując
w n6!ępnych |a@h obololych odpi95w omody7eyjn'ch.

ś'tdkół Nlł'ch podlega .tEsoBtj
odpowicdnią toElĘ dokon}vm}th

w lpŃób upMMIy .borryzuje dę śodki Nałe o niskiej jednostrowej \ydości
pez4lko*ej. Drz iedno@w odDk * kosd * Delnei ich *doścj w ni6iąc! ich
pŹłl'n|r do uź'*u|a lub * mi6Ęcu futęp.yń. Decyzję w lcj kłestii pod.jmuje kweśol

Ewidencja umoEnia poDśabch łodko\ |fua\ch o lMoici do 3500 2l' hórych 2]0py
się w rma.h reelizoMncj inwesty.ji fuo*iących '.Dicfusfu
popftz odniesienia unornjl t}ch śmdków na Fundusz zagd|icry



'J' ogó|trczId} sidcocji .rodkń 'MĘrh

sd*sn|Uqś uRlU]ołJia']ory.,.ące śn,d|ó! lNablh U|Eś|a ' /łvuł\iJ
goĘo|x]mwan mjakid !frabn w ?u@ovj bzęej kk.12 fhelowj w cithdo|'it,,
.:afula:ui( Rak1ta Nr 36 z dnio 30 /ł.a 20l,/r]'śanow]łca intggraIny alączńik do ni''ic.jsĄ

r'4 F!ndl3z z rk'u'Ii'j.ji Ę'eh'

sńdki lBałe oraz wdÓś.i niemateria|ne i pBMe 9p'w.dz się do.*ldebcji nljpóźniej *
mi€Ęcu p@łen.. ich do uź}Ytni.'

śodki fułe wpowoda si'; do cwidcncji a pośrcdnictwcn konE o3o ..śmdki lRsłe v
bś|qriL z pÓdziałem amlitycaym na środki \qnagające monbh |Ub inńlch c4mności
eiąaych z doŚÓ$vańień ich do U4(ko*'nia . z pÓdziakń na okgślońe ad!ói! ' otr
*y.dĘbnienien ewidenĆji śrdków bezpośrednio z akupu , ni. *}m4!jących doda&o*y.h
nokładów aiąanych f dośbowańień ich do uźłtkówania'

fundusz z ehla|izcji*'ceny Norzy Śię ob|i3doly,jnie, na podsbwie d. ]l usl'1 uśaĘ o
Bchunkowości z ńhi.y vdo9.i NĘkgjącj wMośc Ptr4&oł! śrcdkó* Nałych,
slonowiącej s*u'ki olfulieji pma.Óvfui' śrÓdkow Nełych dokonaleBo 'a podsbwie
odĘbnych pŹ.pi9ów' Akfualizcjl lleny śmdkó* Bał}th obejmuje #j.kszeni€ h'b
zmniejsznic dotychczMwej wdÓś.i peż4&Ółej ofu odpowiednio Fięksenie lub
zmniej*ni. dotych.ew.go uńÓfu nia

Fmdusz z akfoa|i@ji *lceny anjcjsa się o óńi.ę z 1u|izcji *1ceńy Upżednio
fkluljzowÓych'zb}avfuychIub|ikwidowanychśmdłówNa}ych'

Ś@dki fuałe w budosie Ę'.enia dę n! dzioń bi|rnsoiT w s1sokości Ęólu kosfóa
pozmiąjących w b€zpośrdnim *iązku z ich ubyciem |Ub ł)t*ouenień (ce'. nlbycia ]ub
kos' tr1Noreńia), pońni.j3rnych o odpiJy z tyfu|u rdrhj ulńty y!ńości.

I TNała ub1e wońoi.i śodtów lsalych w budowjc t}Śępuje 9ówcB' 8dy ńbieje dU.
pBwdopodobieńsNo' że śodli |rwale w budoNie w akresie pĘygolowmja i fumii budo*y ńie
pl4Tiosł w prryVłości w calości |Ub .acz4kj części pŹ.wid}łmych korzyści ekonońicńy.h'
Taka s'1uacja uasadni! dokondie Ódpisu aklua|i^ją€go, dopówedajłcego wańość k!ęgową
dmego sl&dnik2 a}t}Yów doj.Bo ce.y spŹ.daźy nedq l w pŹ}ladku jej hmku do usb|oncj '
inny sposób wańoś.i 8odzjvej'

2'TNała Uhh RańÓści pod|ega udokunentowiu dowodsni PÓNigdająĆymi una|cni. i.h
sun! flkry.b.go na dzigń pfueny' lj' spi*m z ńitury i pdo*oł.m' okftśla.jłcym ich
dotychcN*ł i noyą wdość oE óżDicę obniżki €n'

J. śRoDx| TRł^LE w BUDow
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4. lNłEsTlcJE MÓTho I DL

Dokonujac pŃzieln między inwesty.j. klótko i dlugoleminowe, okR d*unslu
ńi€ię.y liczy się Z punkfu sidznil dtri' bilrNo*.go'

KJótkotominoqs ak!*a findsÓ*e tÓ t. !óE.!4-d!@!]łt!!!!bc!!!p!ze!r!!:!!!
!ciaeu l2 niesiecvoddnia bilmso!.lo

Nab{g |ub młsble aklv*a finan$ld ofu jńn. iiwś'cie ujmuje się N księcach nchmkoł}ch

4.I wycen' inB6r}cji dlu8o'.milołfch

sku'Ii pfszcowoi, inwesqcji z.|]g!nych do dl!3ot.minow}ch łieDajdujace pokrycia w
fund uszu z aklual iżÓj i *yceny . obnjźen ie fuości ŹlicŹ s ię do kÓsaów liaensołych ( wn k to
75.l). na(omid rzln vadości danej inweś}€ji upmdnio Óbniżońgj ujmujc si'; do *}$kości
ulicDnej * koszty finmsowe jako pŹychód fimn9s! ( !r.']5 uś,4 uśa'f o ńchunlovośoi).
Pozycfki dfugolemino*e \ykmje się * księEach * yańości nomjnalnej'

4l w}mor josBt}cjj knór|otcmilov}ch

inno invely.je w innych j.dioslkgch uliczone do ałtryół Ńał}ch,
bi| so'] vedfug ccny n'bycig pÓmniejfunej o odpky z D1ułu t lĘ

ralą uuaĘ $ ołi dolonujc 'ię ni. pó'niej niż n' |'o.icc o|.ffiu

InwgŚycje kńlkotńinowe yycania się N dżień bil.nsły !g!!g!q!Ł!g!]!iŁI!b.ś9!J
1!44!!4\q!}!!cl.!:}g!!.9!.!e9JśśE-!"s!!Ę!!i tr-.!E!& a kótkÓlgmino$e in9esllją
dla których nie ktn]eje akt}vny r}rek ł inn} sp.sób okEś|Óńgj w.ńości godziN4

Róhica migdzy wy^zq ccną Mbycia a niżVą ccnł rynkołą obćiąa koMy finmsoyg'
Pr4łóMie upfudńiej cody nab'cia smÓłi p.Zychód finan$$1'

Tomry pąljętÓ z doshł (wu z opakołaniami), na llóre brat jen furfol (dongnf
niefgkfurc9 e) łycenia się wedfug cen Prajętych do e*idÓncji bkich gńych' UPrdnio
nab)tych toRTó*, skolygo*anych o odchy|enia (lredyołÓ lub dgbclowc) od cen ewidencjnych'

odpisy atfu|injqce wdość Źtzoł}ch skhdników akqłóy ÓbdoNych dokonoe \'łią'lu
z uM'4 ich Nd.ści u.fylkowej |ub hendlowgj o@ synikojąe z *ryceny weJlUE cen spŹgdaż'
neńo ffliaś wedhg cen flupu. a|bo kosfów *y*oumia . alica sic odDowiednio do
po!o!?il!L!$aó!a!eBeYj!tsŁ
odpis akfoa|iajacy PozGbje do cEu uply.ni.nia upEu rmqeBo składńika ekgvów *
poshci tomńw, maleńałów' ł}mbós goto\ycb,

w Eie Usbia pŹyczynyi dh rt5Ej dokomno Ńpcu akfoa|iająeBo watośó atiywóB.
* tym ó*nież z łfułU lNalej uhry wańości. ównowdoś calÓści hb odpowicdniej części



Po]ir'|'Roc}Ln|ąqją.)a1-r

UpŹnnio dokonanego odpisu 'lft8linjłcego Diękg wńśó danego sk]adnjkl ałqNów i
@

5' NALEżNoś.| | RoszczENl^

Nr dzieó pow(.lir n.|.żnoś.i (w 'ym ńqnic' u qru]u pożycak) łyconir !ię ł3 wańości

N! d'oń bi|rBo$T *!ce!ie się ł kwocie ł}E!8'n.j 4platy z acho*mhm edy onrożnej
ry.en) poPtr/ do|onmie odpirj{ 'ldtr9li/Ujł.}cb ich qrńoić'

Nic dokotrlj. Śię *id.ncji bihBN.j lg|iunń Ód3et.k a *łokę w ap|rcie n!|.źnoici|
pr.yjEujo dę motodę tlwł 4id€lcji od!.|.k

De.yzję o vswieniu no'y od*lkow.j lodejnuj. kieoNni* jednosei na miosk dziilu

Nie ŃTiej niź m d2ień bilmsołf jednosłk dokonuje odlisu rkiorrlżujł..3o wofuść

a) od dłUźIikóB po*vionych w st& lilTidrcji lub w śm upadłości . do *!$kości
neleż'ości nie objęl.j ls@ncją |ub inńym abezpitrunien nalehości' fgło$ncj
|ikwi&toowi lub sędziemu konisMwi N pośępomiu up6dloś.iołyn!

b) od d]Uhików ł pŹyp.dkD oddelcnia wniosku o og]osEnie upadłości. jeżeli mdłlek
dhbjk nie ł}sMz na Bpokojenie ko!fó* p.nęP.ł'nia upódłoś.io}ggo ' w p€łnej
tr}$kości nelehoścj'

c) sfuoviących ńwofuośó kłd pod*y^ując}th ful.1ności' w s@sun]o do który.h
uptrdnio doloneo odphu akfoaliająEgo . w *}stości q,ch kvo! dÓ Ćasu i.h
ot4T8nia lub odpiffiią

d) p@l@i.o*oych |!b ni. pfttminowsy.h o arca)4n fupniu pńwdopodobicńsNa
nieś.iąEalnÓś.i. * przyPadktrh Uzsadnionych rdżjem prcwldzonej dzialalności lub
stsU|iĘ odbiorów . w łf$kości wi8.ygodnie osmosmej kmty odptu p*z służby

odpn! 'lfu.|injłcĘo doko.trj. 3ię:

. jle*rcó Ńem ś}rucji dłuźnik c4nj pńwdÓpodobn}t bńk Źp]oty, nialeńie od c^mkresu

. z kaform*ą id€nq,fikacją dInbiła (dsbł]. f3ktrr})'

odpk' aklullifuj4ce łdość na]eźIÓści alicŹ Śię odŃsiednio do mzoń}vch losaó*
!!e!!!vi@
akiualiżacij'



6. ROZLI(:ZENI^ MTIDZYOKREIOVE

6l cr].!. ndiuln EĘdlyo|.ru*. ldó*

w.iu*nm '}tyMł$n ło9ó} j6' przyńi6i.ni. * pfzF'ycb olaEsh jedndE
odP.wjalnich ko.z}'śćj w pGllci pPychodów'

Do connych ózliczń ńiędzyokfśÓłr.h kosaów a|iśa się kogty dotycace pŹ}szłych
okJ€śqspEmzda*czych.'w ga!ó|no.i|

I) łovty Emonlów śodtós ttwa'ch' łtkon.ntch ł *ięk.4fi ałEsje' ńje *iąfne
f ul.pśniem !'ch skladDj*ów lttywów E*alych . nr: w okB|.3 |rl j.dnar nie dlużej niż do
teminu naslępnego reńonlu k!pib|n.gÓ' od ńi.sjąc! nBĘpująoogo' po miesiqlu. w klórym

2) opłacoe z góry a pzysz]. |e czyn* f iJ4uł! *?nrjmowUi' pomieyuń nagaz}Towych'
biuos1ch. hmdlÓł}th' prcdułcyjnych. usłu8ovych - prponjon|'t. do upł}łu Bu a

]) oDlM'i 2 BĘ prcnuń.ńb da! .4sopish i inn}ch focho*yct publi(&ji m pofuby
diązn. z &irl'tnoś.ją j.d.s&i - pń!.rclÓ!!lńi. do uńm .Ą!' u |dóry doko. o
op|rttj.fu|i doly.f. '.'ap!.go 0|.6! fud|@ń|NęÓ dl!łżĘo j.|r mk obreloł];

4) rÓŹ' pd 6im f l}lufu !b.4i6ań Mj{loĘth i Ńboe}th a prAszł. otEs}
śpńłoŹd.u* - pópoEio.rhi. do tpł}*u .4. :

5) Ódpi!' u zFss pf4tllt. s4 do koź& M edżi. łe*j * '|mft. pŹ.kfui!
&ldkjB pioiiaych n. fuh!ftł f!ńdŃ' -Do l@aó* a|i.a się * n{u Frl'znia śrcdkŃ'
j.dnmwo sdość pr|.{'
z !}.gi d 'o 'a sp6ób mz]i.anL odpisu n! zFss ni. }'ły*. Djmnk na fu rcz|iczń
ńDoB*]th i *}niku fi Ms3o oE sprr@żd!ł@śd . śŃMi. do ń.t E. 4 usł}
o trhu'tom{ci' j.Jnd*' !6ujc upr*ani. .wn'ancji odpisj* s}ż.j'

6) inne kosdy pos1e i złożo'. poni6iÓr. w bi.4ć's okEsi. spnwozds*cz}r' dotyczące
przygłych o*€ń*, kóry.b 4licEni. . ł r4Ędu M 'lb 'i.||oć'ć ' moż po'odo*!ó
żI|.ł't.htIt. *}.tk! ńńr.!N.go I pod'r.ły opod.iłoł.lb pod.i&.D dehodowyE'

J'ło cmne Dz|icć.ja mi.d'okE$ł. nÓo bvć óżlicaie bkźe:

l) ksźy finansow. 2 tyfufu polĘ.oncj z 8óry pńvifji lub zlhrn}th z góry odscbk od
żciągnjęt}ch łr./y1ó9 lub pożyc4k

2] ne|eh. do dnia bilmsN.go. nllica.c p*f jcd'ośkę odsdki od |ok!' bMlo$Tch' hóry.h
ffiin '! &ień bilm$B1j.st2 ni. upłyńrl'

stBjh *jdercii m'iuń ńj.dłókmpch kÓsŹó* oDifuv id ł lÓn.nl!fu do
zrtbdoro Pknu Kot .



6l Ro'i*.i. Dłdryo|rM. pr'y(lodó'

PoII}taRtIuLq!i|iłoP|

Rofie r międf}olŃw. 'r'rhodóv dokonPre q z &h@min as.ó'Ńboś.i i

l RóMofuość otf}fu'ćh |!b nl|.hych o. |@ni!ń.nlóI ś'od*ó{ z t)fufu świ'deń,
liórych *yłmdi. 6tqpi u nsĘpnych ok@h spErczdluczych (ari.*i' pŹ.dpła'y )

2' śńdI.j pi.ńĘżn. ot.f}m.n. '. sfinm9sui. n.by.ir lub vywou nis śmdrów Ń!ł'ch, l
tym b}.ł. śrdlów l.B.ł'śh w bldo*ią w ofi:

!) alicmych do [fupy l.2 KŚT do .6u oddei! do uąa*owoia j.*eśycji
budow|u.i' hóeh wÓść pÓć4tkos! w 6lości ryiękg fundug zedniczy.

b| [rhomośc' al|can)lh do!rupy ].3 Kśl. klór}.h wMN En odpńy$fa rwno|e8 e
do odpMs moń) ac'n}ch do Ń6Ely.h p..'chodów oFm}jnj ch'

3. PodĘ'*nie kłd ńl|chÓś.i i rcsz.eń l Mulu|
i) $1cany niedoboów i 9t& pty obćił'lniu ońb .dpowieizialnych ż powicęone 'm

b) naliczni! '!l.ż'y.h od ton|Bh.ntó* r! lnoł.rh (z łrjłlki.m od*lek z 'ytułU
ryłoki w aPłei.).
c] aĘdaŃgo n. fuz j.dnBt|i rmtu |o!ń& pÓ.ĘpowMi! lFmBp'

4. DÓbcie fuJ. ń. ma .ś.neo mlo óhdm . w @ólnośd :

') dfuj. M *y.gńdfni. dd}tzłc. Bq sg@i! ót! 'anłpn.go. *idencjM

Ę w p.łncj p.aM.j k@i. w d..i. dr'JmBi' n. Lonci. 3,e i pffine do
pŹychÓdd$ f dż.h|'ości dŃ*Dtej w ń.u łtu iu $lo obel'@ło*€gÓ *ióEBo

b) dolcjc ł l@h ptlrMu EMsMUs . llóE did.ncjN*u. 9 na kmk

D.zycfiodóN * d'cie obzymóia ' . ..śęp.i. Dzlice. w óku obrloule do *Yńloś.i
eliaBsnych loszól' Poasl.h ii.rz|iśaM rMl! dofuji ujmóW j* i! lorcie
34'0 do mz]icrnir w ńdęDńyń óku obrolol'n.

c) dolacje pr4ame n! adMit o których mow! q ań' 94 uś' l ust.*} 'pmwo szłolnińie

.D(l3.n' adlnia łi@. Z {wildcrniami2!6qob}Ti.

. pl\1 9. na addia łiązno 2 prsdż.ni.m pod'plomou.8o kałceni! w celu

zdoĘymir sp€cj'liucji puż |.k.Źy i pi.lę3nieli.
. Pk l l. ni żdf i! #iłb. u shł.fui.ń ,|ud.n'on Ęd4cymi Mbmi
ni.p.łn6pnM}.!i Wnków dÓ p.łń.8o udzi.fu w pB6i9 k9ałceni!"

esjdmjonołu. Ę * rcku of'ymmi! y FłD.j *}$koś.i w pEtohod'ch &iata|nośĆi

Dokl. lióF !. enty 'y|.or'yfu y kmeh p'zyauych nr day io* bulżbłf
ÓdnÓsm E * *!''oć.i .i.wył62yfuj m:

l.Rożi6i. MidzyotE9E Przy.ńodów w F'yFdku Elizlcji ÓlŃ'ś|on.€o a'|'nń }

n'Ę''yn mh ofuyn'



2 Popżez $ńiI( finmso*')' na Funduy Ro&oju UÓelni oeżeli UcDln]a *1ke zysk).
a Blępnie w to|ejnych |abch no€e byi \YloŹyst)Noe n! s-wdalki majątkoqe
Njąae z reaIizacją adó objętych tymi dobcjmi,

spo'.b fozl icz.n ia i iesykorrysEnlch do6cj i ka'do@owo z tońc.m rckU zsielday je s
pŹz senal ucf|ni na mocy odpowiedniej uch*ały'

5' &!óĘ-zsa!E-ed@E9si.zc$dj!.
o opłary smśhlnc uewidencjonowae m pŃZt semesń zimo}ego mzlicme są
pmporcjom|nie do UpłyM ymeń tj' y5 na|ehych }Tł}Yówjen óflicbnc w rku
obBchunkolyt ' e 2/5 pobsbjo na ,.RÓflicfcni&h miełdz}ok.9*}.h pzychodóv'do
.ozli.Znil w ciqgu ] m.cy nBtępnego rcku obEchun*o*ego'
b) Óp]aly dae MigsiÓne z góry na p&f?&U rłu ak.dgmi.kiego rz|icane są
popoNjona|lie do lpbvu e6.sl.u w denym rok! obEchunko*fm lj' ]/q a|icańg
jcŚ do pŹychodów ÓbćcnegÓ ńku Óbńchuńkow8o , a 7/9 poDstlj. na E7liczenirh
niędzyokffiry.h prrychodów do Óz|i.eni! w cjągu 6 m-cy n6tępnelp roku

6. Pobńń. z sófl orzedDliN i aliczki m kon|erencje ' kursy ' sńinsio itp.lub inne imPle.v
orgmiDwme pŹez jennosdi Ucze]nj oz|icane do qsokości kosŹóy Ponies]ony.h !
dmym roku , a p.zosbla c4ść nieroz|ic.nych przychodó*' ujmo'aia jest na koi.ie
344"Roz|'cenio midryoke$re prrychodów '' Jo vkolzysllnia w nEtępnym fukl

Po]|blo RlchuąI!" 0]d ]a]),

l ' ReE'*) ł1sĘpują w 'lwojakiej posei:

1) jako rcDrsY na zobosiąhia' ÓkEślone y d' 35d usbwy o mchulkowości oa

7' {EZERłl N^ PRfrsaE zoBoł|ĄaN|^

2) jŹlo bjene mzliczenja międryokrsowe kosfó*
Ókreś|ońe ł ań. ]9 uŚ' 2 pkl 2 łł' Usbł}'

żw' reDŃ na kosd

2'!r' myśl d ]5d uś' l uśary o mchunko*ości' rećrły (na ńbowiąania) Nolzy się 'a:

1) peMo lub o duŹym ŚÓpnju pń*dopÓdobieńsBa pr4szle abowiąmia |1ór}th kwotę
możńo w sposób viarygodny osacować' .ws4egó|ności m sMt} ztńigkcji
eo.podm7rł s|or.' \ |}n 7mfu ud,'.|oĄc\ gB?aii. oocc7eń opcł:
kredyÓ*}ch, skutków toczącÓ.lo się PÓnęŃłania sdołegoi

2) przyszłc zobowiązńia spowodowang rcŚrukoryejĄ jeże|i m podśayie ÓdĘbnych
pftpi!óB jednoslk' jes bbowiązn! dojej prpÓład.nia lub rw.ńo w tqi spBwie
*ią4@ !ńovy. 'p|dy FŚfulluĄżcjj pÓflaIają w Ęosób wi!ry8odny o%covać
wdość rych przys'ych zobowiąŹn'

].RezeNę 'a zobowiłznie Nouy się alem. gdyju dziś iśni.ją pBłanki (o du4n $opniu
pńldÓpodobiqńŚNa), 'e ' przyszłÓści *19ąpi 9,jednosce zobowiqaie łY'ikające
ż pżŚzłych zdażń ijedńeześniej.dnoika ńa ńoź|iwość wiary8od'ceo os4co*ania lego



es.l.ouós (lMru} tr. |.6/i})

Bjeme rozIiczenir międzyokre$*e kosżó* NÓuońo są n. pokry.ic p@sid}vmych
kosaół. klóre nio bnałyjeŚać pÓńiesione' alo !n zliąano zjuż osi€nięt}mi Przychodami |Ub
okrc*m rozliczgniogym' D]ilego biońo rcflic*nio międzyokreśowe kosżó* inteĘretuj. się
j*o |Toq ujęle w kosz&ch d.nego okrcsu' dla k.óry.h @bowiąaia povsbą w prąvszl'.ch
okegĆh sDń*ozdlscłch

|' w świcl|e ań 39 u* 2 us6'y onĆhunkowości' Ucćl.ie dokonuje biemy.h rcz|iczeń
międzlok.es*}ch kosŹów ł '}solosci pmwdogńobnych .b.*jąań przypad.jących ia
bie4cy o*Es spnwozda*cry' sy.ikajqcych w sz.Zgólności:

|) r świadceń wykonanych na ŹczjednoŚki prz ko.hnefuół jednÓski, . tsoll
zobowiąznia można oucoMć s sposób viaryEodny;

2) z oboqjązku $1konani! zwiąanych z bioĄcł działa|noścją pŹyszłych ś*iadcćń na
Źocz pBcosników' wtyń śliadoeń cńcr'b|nych. lbkb prAszłych świad.eń
wob{ nienlnych osób' hórych lwolę można osmować w sPosób *ia'ygodny, mimo że
dab powsbia .b.*iąmia nie je{ jeszcć zIBa' * tym Z t'iul! nlpraw gła@cinych
j Ękojmi a spu enang produk9 dfulofualeso uz/ku'

2'Bieme mz|icćnia kosżoR sfuo*ił yięc ''dosacoRani9' kosrów biĆż4ce€o okresu
spB*ozdewoaeo i'm smym 5ą pesną lomą Ęz€N (d. ftf Y na kosz!v)' Nie n!|e4
jednak uloisamiać !9hll9!9$Eaijśj9b9]!iE:a!Lą klóF Nożong są w opeiu o d' ] 5d uś, l
usb*y oBchunloyości' w pEciRieńŃie dot}ch I*Ń. Śop]cń poniesieni! Ęd3&ów
wpŹypldku bienych rozlicDń mi9dzyokreso\Ychjest ołie|e ł}źszy € P.aqńlsbh sięjc
asldnica m ściś|e okreś|one świldcznią l nie na tazko ichwśaDienia'

'.l Rurv} trr pr'}'|. ih'ldczois ol rc pdŃ{'ikó-

Rąc f } posbi biemy.h rcz]iczcń ńiędryolresoqch toźów na przyszle świadczgnia n&
u cz pmco\Tikó* Norzy się MeJy. 8dy jednMśnie sPehrione śą ńslępującc trunki:

obowivtk pmcodo$cy do tego odzju świadcań slTi*a f prawa pńcy' ukłldów
zbio.ołych |ub umów o pBcę'
kwoty rych świadczoń są isotnc, w pią2l.a z czym icn nieu*zględnienie $ sprlozd5nlu
finmso*}m *]Tacałoby obE s}tuacj i finan$wej jednonki,
ńożja dok.ńoÓ wior'lodi.go sacunku kloq ciq4ce8o na jednonce oborviązl'u'

|'Pods&wą uNoŹenią E4$}je( sto$M! deqzjl kieoMika jednÓśki ogdbna N 63drh
rachunko*ości na podfułie wiarysodnie osacowinych wielkości m hŁie pro*adzońgj
dokun.necji pBmMiczej oru Kodeks! PBy ' E8uhninu *f,mg8daia pńown]kós'

2'Rcrńvę na świadcrni& cmcryla|nc i podobnc (nagrcdy jubileuszowe) fuorzy sję ównonieric
w odpigch miesię.a}.h w slosunku do ł}sokoścj średniocńe8o p|anowmĘo obcjPenia
jennośki z tego tJauh' z najb|izszgo okfsu jeddego roku , nstępu.jącego po dD}m roku



].odŚę'uje się od
jubi|euMwe). gdy kwoty ś*iadcćń nje óaią

7 Re7.s1 na śs'adĆZnil pmcoMicze
*Ykżuje się !v psywa.h bjllnsu w

Pali'ż' RtŁfu rta'lśe i n l,

ś*iadcćnia em.rya|ńe i podobne (naercd],
Śię Ód Śi9bie macznie w poszcagó|nych |alach'

4'U.alnia twolzy reEs} !! świldczenia pEcoMicz t}Tu odpN1Entowg i ene5ła|ne oE
nagod} juhi|eusńwo 'Pzy usblńiu wańoś.i rceńy przyjnuje się odpowiednig wskaŹńiki .
śope dyskon'4 ptrsidyRlny *sklaik innacjj. *skabik rceji pBcownikóv'
oblicaie EzeN zIecme jeś fmom ćMęfu}m Śpgc,ja|izują.ym się w tego rypu Ób|i.rni..h

5. Ewidcncję reZ$'m świldc4nh pmcoMiczej6ko śviadczgń dłlgolcminosfch Prcwadzi
s ię na *onc ie 3 3 0 z maI ityłł *yodĘbnionł na posz.agó |ne t}fuły EzeN'

6, Rećr*}'* p.śaci bienych roz]icćń międzyołftsÓ$1ch koszt'5w odnosi się * c!ęar kosztóLv
bezpośrednjo ł-iąfnyĆh ż działa|nośc'& operacyjną w bi.ącym okEsie'
w księeelr EchDlko*lch ujmuje się w. kołb rspofu 5 'Ma końlo ó45 .bieme rcf|icćnir

ujęle.ja(o bieme mz|icćnidńiędzyoklswe kosaó*
pozycji. B't2 jR@'m na świadcunia ener'b|ne i

l ) dłulolbjnoyc -kóIy.h prwidyvany lcmin ł}ko.ryśmia jeś dhzszy njż ] 2 m.cy od

2)kólkoteminowe klórych pr*id}avse *,}'koz}śbnie nastąpi *.ią!u l2 miesięcy od

w ń.hunku zyskós i sLEt '}kmjc się.ja]$:
l) LDc pŹychody op.ńoyjńe'poz' D. lll '
2) Ińnc ko9ry op€ńcyjne. poz' E.ul.
3) Dode&o*o nlGzy Prdsbwió v infomacji dodltkowgj do spBwozdmia fimŚowcBo

dme o sbnie reZR na śviidc-nia pńcowni.a' oru glóMe adasy pŹyjęte do
Ę|i.enia kvoq odpńu nl ś*iadcrnie pBmMjcr'

3' Bieme mz|iczenia międzyÓłresÓŃ kosaów Noęońe no świd.ćnia pmcownioa wplyłljq
na *}ńil bilm$t} w nomscic ich Notrnia'Na sfnik poddkoB, Ębvają dopim w chłi|j
poniesienia falr]'cmego *ydalku na te śviadcŹnia'

& R^CHUNEK zYsKóv I sTfuT

Jednoś]€ spoŹadf Bchunek z}sków i shl v po3o.i Dońwmvuj. ze %ć8l'o*ością
pŹevidzianą v ałącaiku nr l do usbll.

l '''r'pik finmsołf neto Ucć|ni jeś to róiriń pońiędzy pŹychŃlmi . a kofui i.h urysk'nis
. skorylovańi o saldo stat i zyskóN ńad zrycaj nych o.u o U kzcDne plu U.b|n ie poda&i,

2'w}Til finmoĘ ngno sk]ada śię z:
o) s]Tiku !a spr&ż'. awl'T:

z dziala|ności dy&łtyca€j
b) ryniku z pozsbtgj dziola |nośc i op€mcyj nej ,
c) *f,niku f opemcji finmloł}ch,
d) w'liku z opcńcji zdaŹ.ń nadzqcajnych '
e) ob.siP}owego ob.iążenil ł)niku finmsołeso z lyluh p.do'ku dmhodowelo Ód osób

3 Dodlhi *}Tik finan$*f nenÓ Uczćlni sfuÓłi zysk neno do podziałn'Ujgńny synik
fDdso*y nenÓ Ucrlńi sbnosi sta'c ncto ' klóB pod|ega pokryciu z |undusa 7Ndniczelo



?atiqk Rrhwbtd.j.ro)i

4' wyńik fińansly w}odĘbnionej dżiał!|ności eospodmzej jeś częścią składoBą gyniku
filusowego Ucrhi i jest preTaąoly m jej e|e stalubwe '
5' fysk ntro pżenaca się nie mniej niż30%na Fundusz Łsadniczy, anj.więcej niź 20% na
Fondusz Roeoju UcDlńi KdidÓńżoyo podfiał fłŚku neno jesi okleś|ony w śosoMej Uchła|o

6' w mhunh zyskó*' i sel ńżtricc kll:ec pt!.nlujc lię w ńB'ępujłcy lpmób:
a) nłdByżtę dodabich 'óżni. kuFovr'ych nod ujennynli 'jalo ,'Per saldo..\Ónl 75.0 i 75.l.
ł'kmje się w pr.vcnodach fimso*}ch (pozycja G'v)
b) iadryżkę ujemnych óżlic kuuo\Yoh md dŃdnimi jało 

"p€r 
g|do.,konl7ll i75'0,

ł1kmje się N kosaa.h filansos'wch (po?'cja H,lv),

7'Ró,ni.c kurswc powsbłc na dzioń \Y*ny bilansoN.j łodków pienjęhych na rachunku
w!|Uloł}m j'l i w bsie walulowej . *}tu Dje się s nchunku zysków i sńl odpowiednio:
a) \y przychodach dodd.l. óżn'c. klBołe apścm wn k-to l] ó ,.Rachunek yalulo\rl.,:
Ml k.to 75.0.,PŹ!ch.dy 'jnaisowe',
h) R kosfuch' ujemne ńżtrice k!ńWe api*ń wn łro 75. |''Koszt} fimso*e';
Ml k{o l3.6.,Rachuńek va|ulo*y.''

3' w *Yniku nÓłeliżĆji ań'] uś l p|tl']2 lsbwy o tchu owości wPrcwldfono nola
katelorię kosdów łiązn}ch pośr.dńio z dzid nością olcm.yjną .a miano{icie kGzty i
pŹychody łiqae 4 zdaŹniami |osłlmi 'z mchunku z'Śkós j ŚBl usunięto Poz}c]e
zysków i shl nadzłycujnych , opemcyjnych' P.z}chody ft8o ltłu ewjdercFnoRme Ę
ko'.ie 76-1] ''Po7jstsłe przychody opemcyjne.'' nalomiEl shty poysble ńa sku'.k t.go @drju
zdatrń . m łoncje 7ó l ''Pozoshłe kczty opencyjne'',

9' R^CHUNEX PuEPLYwow P|INIĘZNYCH

z dni.n l *yenir nanępneBo oku obrlołcgÓ dokońuj. się slomowia !om.n
@Bonym powsałych óżnic kuńolych z \Yceny bilo$*ej ,

w myśl pEpisós ań' 45 uś. 3 usta*! o Echlnkowo]ti łŚzF.ki. jedl6lki' klórych mzn.
6pE*o'd!ni' fi.'I3N. pod|eg'ją b'd'niu zob|Ęow.m !ł .lo.por4{tPni' dodltkołĘo
c|.netrl! Śpń*ozda.i. finrd$*.go' jrłjn jgl nchunek pu p\Tó* pi..i€ny.b'

r.Rlchunek prepł'Tół pi€li?źtrych lpo.'łduny j61 * ledlNlce melodł pŃEdtrĘ j
łYk.?uj. dlne n bieĄcy i p.pŹed.i mk obmiN1' obe,jńując inioma.je \ ukesi."
uśalonym dla jednośek jm}ch niż banki i fllad' ubczpiccz.ń - v zlą.aiku nr 1 dÓ u'o r' w
pruypadku spoŹłdaia Bchunlu pftpł'!ów pieniębych a ińny okts spBłozdawczy niż
okĘś|o'y ł}źej' ncblmk pmpl'Tów pjcnię'ry.h spoŹĄda się a bjeź+y ok.s
Śpńwofd.wcryianalogicayok€sspBwozdawczypopŹed'iegorckUobdÓłego'

2.Rrchun€k pmpĘTó* pi.nięfuych dBhEn infom*ji n. lemll wpbTó* i ifdltków
średkó9 pie ęzIych y d.!ym oku obmiov'Tl pu.dstłi{l. j. w lruch grup'ch:
j.ko p@pĘTy pi€dięźle z dzi'|'tdoici op.n.yj.cj. i.*€9cyjoej i ń'.Ds*.j.



r ohrt, Ro.r'wl\ alei. ]t I t -.

z3pdni. z d 43b !ś. 3 Ńły o @huko$śd @ KEjołln sbid.rdotr R4hnlóBÓści

. D'i.h|!oóć op.rrc'jm jd b podswo*1 rcdżj dzi.hlmici j.dMki oE jme Ód74j.
dfi'I'lnÓś.j. nia|ican. do działa|ności inwBtycyjnej (|oktryjrc) lub 'iuNow.j,

. D,łl'l.ołć i!ł6tyc'jm (|ołr9ju)jcal |o dzhła|ność, Idóćj pP.dmiotemj.ś złuP |ub
spż.d'ź ńb},}4h !!yłów Nałyth (śŃdkóv d*dycĘ ś'!d*ów Nrb4h w budo*i.)'
9!rtoś.i nim&.i!hy.h i pńM}tĘ dtusÓ.fuinoĘlh inGlycji i kt&tol.minolych !(oló}
li'm$r,$l' (z *}j$kim śEdkóŃ pidięhyth i icfi .kwiMl.ńlóv) Ń ni'zm u Dm
pi.ni€r kosay i kożyi.i' ż *Yjq*jm dÓ9.z.cy.h pothku doc|Ddo*rej

D'i!łtlność inwdtyc'jń. s rami.niu pBpływó9 pienięh}th obejnuj.:

. djÓy o chEltt.u pienięż.'m śh! a}$Yó* l&.łych (z qyjqlkicm
dlugoi.minoł'ch mzljcańmidzyokffivq(ńo@n!|.żnoś.idlDsotemilotr}ch
j&li dotycą on. dżrhlńo&i ÓFfuyjn.j), |dó€ D'jdujł suoj. odryieri.nLnic
zóMo q póżltjeń bi|m$łyh. j.l l.' * ahu*u z}śków sH . jrlo ${il n!
oFncjrh 36Fd.rcf'cĘ

. pjenięźE DiDy 9fuU inwŚycj' rld*d.mimłfch (z *'ją dń {ÓdlóI pienię''ycń i
innych lk'yaów pisjęhych o@ alqvó* fino$*1ch a|icb'!h do .kviN!|.nń}
śÓd*ów pieni?hych)'

' Ddrłllmćł 'luM*. jś b dzióla|ńÓść' kórej pzÓdniÓcm Fś pouop€Bc'nc
poz}srimie źn'dct liiÓ9veia lub ich splli! oro łiąfue z lym pińię'r tcfy i koŹyś.i' z
wyj{łi.m {'oty.z.c}th lrdl*u dchodowgo' wysl4pidj. pEpł'*ó* piai.żnych }
dżhh]ności fin'Mwj powoduj€ aim' ńmi!ół i Eleji *'9iufu (fu'n@) *|enć!Ó i
'd|U'.fi. liM$eBÓj.d|Blki (.żli j.d!6d! lożys ż ob.ych źnód.| fiń.Mgria}

Podział M dżi!ł!|ńÓś.i: op.mcyjną ńy6tycyjńł i fiM$Bą ŚMwrny * śpńsozdlniu z
pę.pbN śrcdków pi.niężnych ni. pÓtłv! się 2 polbirl.m na dziala|ność opem.yjną.
inftstycyjną (ńd{.k fwab) i .DoMłq (k'pit!ł !bły) przyjęĘ y bi|!ńśir ol@ Bchunlu zyskó*

3. D.txj. ' dopł.t! ,tobł..ci. .dopr.ly do s! ' r lyu r.rd. 4 .Ed|.d 'ooN*Y.b .
dol..F !.dD'oln. MN|sw Śłu'ąe pod{lłaj dzi!|!|Eści oF6cyjrcj Ucelni vy!'zyvee
s. * fuhula pfuńaó* pi.nietych jdo wpły$' ż d'.]al'ości oF@yjn.j

4'wlkorz':b!h poerrly.h przyz!.trych dor..ll 9y*tj. Śię w fuhuńku pŹepł'Yów
pignięhych jako Bydat.k ulicmy do odpołidni.Bo rdaju działa|ności (op€ń.rjnej |ub
irw.stryjnej ), zsodni. z prarcmj.n dolacji,

5. wyd'&i poniesion. pfrz u*|nię ń lkrp lrcd|.ó' bĄśh a|i.a się do dfiał'|nÓści
.nłdy.yjnej pfu'ły*ó* pi.Iięż'ych ,Ni. *1lt!j. śię tjrch aiu fu! śfudków Młych .
tlóE ni. lowodujł pr'łym piflię''.go (*yIdłU lub *ńW)'|v poz}tji ł}ddó} no
ń.bycie fuółfrh .ltJNóy 'B'bth o@ wdÓś.i nilmenh'th i pńm}€h łytoj. si.i
j.dFi. BMoś.i fałt}tai. ŹP|rcone u otBi. spńwzdawczyo * łiłzk! 2 nabyci.m
u cał}ch .klyyów l .łych lE wdoś.i ni.n!'.ń'lń'th i pńM'ch'



zśl.{i.ni. znl.n ł k'pil.|. (t!ndua!) *ł.sDym . zBodlie z 'n, 45 Un' ] Ushł} o
mchunkovości obo*ivkovo Jpor4dzjł le jcd!6rki' klór}.h śpńwozt|.'i. ńI.n$w.' s
'ń ń. 6.ł Bt' l UnnT o Ecbunkołoó.j' pod|eg. Óbo'iłżkowi om'loao bad'ni'.
Pozosble jednos1ki (dotyczy to njwniź jednstŁ kióE Pomimo bralu obÓłiązku poddai4
badmiu ś*oje spnwozdaje finmso'e) jlfÓmacje Ó dianach w r!pit!]o (fundusru) shsnyn
p.dłją 9 dod.ilro*ych intom.cj*h l obj..ni.i|!.h (plt1 l ppkl 6l ałącTiku nr 1 do usbw!

l'wzór ćsbwienia nia dla innych jednoslek niź bmki j rkł'dy ubezpi@zgń podey jesl w

2'ce|em ześawienia aia R kapib|e (fu'dNł) włańyń ,jsr dosrcanie odb'orcy
spBwozdetu nnmsoweso infomacji o:

. Zńira.h jarie n6Ępiły w pÓszcegó|ny.h skłedńike.h kapibłD (fundusn) łłasne8Ó ońz
p,zyczynrh rych zmian,

. pizy.hodeh i kosfuch odnigsioń}ch b.zpośEdnio m bpibł (fundusz) wl6[y 7
poninięciem mhunku rysków i!h!

. wielkości kapiI.łu (fuńduszu) włańcgo po utg|ędnicniu pEponoMeao podzialu rysku
lub pÓłryciu 3ht}'

]'ztsbwidie nim w kaPilale (|uduszu) wl6nF zgodnie z ań 4&. usbs} o Bchunkowości
obejnuje i.fomacje o ajerch pomz.gólnych skł'dńikón kapit!fu (fuidsa) wlsnego f
bi.ący i popŹcdni ok obm'oly

4'z€sbwictrie zmio w kopitlle (|undus^) s]asnyn sk]ada się z fuh części:

I' ('pibr (lU.dU9) słs.y n' poczłl.k okBJ (Bo)

wyk'zujc sĘ tu s6n k&pit!łu (lundusz) podsbwołego jednoslki m Pocz4tk okEsu ' .fyli z

II' xrpllrł (tuldusz) włs'y 'r ko'lE okBu (Bz)

wykazujo sie s1an kapiLllu usb|oly po zmianlch w zwięksniu i nnjejszeniu kipibfu 'a 'lzień

m. K'pi'r (fmdusz) łł8.y' po mdd!i.!i! pmpom*uęo pod'Idu rylku (pokr'ci'

5'Po%f8ó|ne e]ementy un'qienia nian ł kapila|e (ruńdM) wł6.ym ł}!ehr]a s? rv
op!rciu o d{. ĘIik.jące z apińw n! kontoch poszegóInych kŹpiIałóv (|unduszy) l'łanych

6'w pozycji .bpilal (fundusz) własny'. nie ujmuje się vanÓj.i udziałów(akcji) własnych. 9 one
pl*nlÓMńg po shnie attywó' ł pozycji D'.,Udzialy(akj. ) wl6ne'''Udziab,(alcj9 )slasi. na
koniec ołresu tÓ sb na dzień bildśoły pÓ dian&h ' klóry powi'ien być mMy wiglkości
Ud'alów (alÓji) łłaśn,th ' *Śrfuej 9 pas}tach bi|ansujaro waliość ujemm wierY A lll.



Pol,'łaRoślfri|,rak|.20la,

7.' w ł'ńilo mioy spo$t[ p@nt'cji ..t.żnych sT|at M kalital po&l.Wwy o@
dcji (udzi.|óv) wbilNią Buięlo l. pofycj. ipo ni@b wielkości tć podle8ają
uj!Mi4i! . jaro łielkości dodatni. . po stroni. attPów bilffiu wodduie|nych
pozycjrch c i D (poniżj alqryów obrlo*'.h)' . ni. j'r doty.h% w p.''Ąv.ch biloŚ!
w,'K.pil,Alc (fundum) włssy!. jato wi.lkośśi ujemc. Tali sposób pFenl,.cji
obowiqżujć ł z.dącai|a tr l do ul!*? o B.h!nło*oś.i (dla j.dnoltck innych niż
bMIi, ał|.dy ub€zpieczeń iałłady tesekueji)' wykŹyMe w rcslgwi.niU dee
liczbow. dotyczqce Ś&nów słladników kaPitdu (ńnd6n) na początek okĘsu (Bo) i na
konit okEŚu (Bz) powimy być zgodn. z do}ni ujęi'oi w pay!@h biIfuu w pozyĆji
A' 'K!pil'l 

{fulde) wl6try'. PŹy spoŹłd4iu obu tych elm.nlów 'pBsozdłia
nn'Mwgo obowiĘają id.ńycb. t.'1ąi! ldsńk&ji ł'pitalów (fundwy)

3'w pŹyp.dlq rdy zewidi. b jd spd4dffu ż imy o|{E Dź ot ob.DlÓ*}' lo rh.jmuj.
ono de z bi.ący okB łnwoz/'Ezy (óżny od br!) @ p.pfEd.i Er obb'o*y'

9''uńde rcdnicł *i.ła sie Ó :

. odpisy z zysku n.no,
l tóMowdąść sfineswy.h z dol.cji i śńdI(ów z itrych Źrode.]' a|@ńczonych i

oddanych do użylkÓvmii in wśś|ycj i budowlcnyoh * ulEsi9 budylków j loka |i ofu
obi.k'ów i'ż'derii |ądowcj i wÓdn.j'

. óMo*do4ć nieo{pbfii. oE'ymanych .d sklrlu P!ńsNa |ub ilny.h j.dns'.L
bud)nlów i lok.]i' obi.tlów ińłyni.lii lłdo*.j i *od'.j l)ugdnlóu'

. ńMo*ltlość pŹyjętycń do uż}'lkow0i! b!d'{ków i br! oro obi.k'óB i'ż'ni..ii
|dN.j i łldrcj s6n'lełuych z *?ły*óv f Udzi.ł'5y M i.wśycj. }sń|n..

. t$dę *iękgni' *'no{ci n.j{ru Uc4|ni' wyDjł.}rą z .luliaji ł)Gn}
!@dló* l.*!łyc\ pEFlwldón.j zgodniÓ z pfEpifui n. DÓd{$i. d' |5 d' 5
@ly 2 dnj! 15 Ińe8Ó l9s2 rclu o pod.rtu dŃ|Edoyyn od @'b pEm'lh (Dz. U'
z 20oo . Nr 54' loz 654' z pófi. ń.).

lo.Fundusz ,ednicdnnidsasic o:

. p.kry.i. sńty neno Ucu|ni'

. unoB a bud''ków i loka|i oE obi.kló* inĄnjeńi |ądÓw.,j i *odn.j'

. óMNdość ni.odp]eie p*k.aych bld'ttół i lol.li' obi.k(ów in'ni.'ii

. tvolę aniejgni! tltości mrjł'k! Uca|ni, *'!ilojłc4 2 .lr'u|iacji q6y
śńdkół Ńalycl\ pulrudżoEj fgodni. z pup.mi M Fdsbwi. d' l5 ś' 5
E|.*y z dni! l5 lu&3o |992 ń*u o podttIo dsbodo*}T od Óób pńm}th'



Fundu* sp€cjoln. NoŹone są w ńfrlch syŚMu finmsowania sztół llżsrych.

r)ru.d!śz Pono.y M!rcń!|n€j d|r srud€ItóY i Doktoń.rów twofunyjeś z:

dokcji bud4to*ej. pmmrcDnej na 6naN*mie ł)Tlal Śt}p.ndió* '
remollów domów i slo]ówgk Śldenckich'
z oplat a korzynmie z donó* śudenckicĘ
z innych opłal fuowiących puychod} , klóP prDbacbn. są na
kosaóNutŹymmia'lomówsfodcnckich'
odsftk na|icmnych od zg@mod4nych łodków na mchun*U FPM .

Nad*yżłŹ kosŹów nad pzychodmi z tyfulu prcwldznia Domu śudene podleg!
finmsowani! z pŹyszłych opł.l i pŹychodów f tyt!fu op]ot a koĘysbnie z DomU śudenla i
opłat z *)'najem pomieszczeó Domu sfudenl!,

2) z ]rdołl IUdu Świldmń s.cjsl.ych - Momn} v o!€rciu o usbwę P/e? Ó
sk-lnnfuE ł,zsz'n d|zpncomiłów ucPlni w *ysokości 6,5% plano}fiych pŹef ucr|nię
@yoh łyllgrcdań osobołtch ponnicjsnyoh o skldki na Ubeaiecrńia sp. cczne
(poĘcone od tych \yaErodćń).z \Tłłczeniem rynagrodzó oŚÓbo*l]!h finonsoMnych f
śmd*ów pŹmmzonych pftz senal Uczclni Dą eię*szmie Ęri8ńdźń na podsto*ic M'
|51 !Ś' 3 os|Ą*y'?rMo o Żkolnkrwie nyżs,'m'

Dl' byt'ch pńcoMiIów Ędących emer}bmi j ren.isfui. w Ęsokoś.i loe,t mcmel sumy
najni*zej cme.ytu.y lub rsty z Dku poprdni.lo' wi.|kośó odPisu na fundusz koryBow.na
je{ z łońcem rckU obroto*ego w opłciu o Ush|enje wńÓści odpisu wcdfug @cznego
*lkonania *1n'gŃdań Ó$bo*ych' zgodnie z ufuwą z d'ia 4 mlla l994r o układoł}n
fundusa świadce! sNja|ny.h ( Dz'U. z l994l, nr 70 pmz' ]]5 Z póż'' zm').funduy
pzenaczonyjeś mfinmsow ie dziab|ności wjaIn.j'

zasady działa|ności ffja]rcj okieśla tgu|min aNierdany pfuz tieownikajednośki,

3) Funde Roxojo U@lri Noany vopdEju o An' 101!s6ńy '?|NÓ 6zkolnbh9ie
Ę'J,},., z odpisów z ryŚku, nie wię*jjak 20% zysku neno
od**i n iczon. od zgomadfonych śr.dków m mhmku Fundusfu aileją Fundu5z

a) \Ma.y lundw łyp€.dirr.y dla pncowniłów i śuden!ó' ' t*oany w opł.iu o
An'lu !@1" P|Ńo o sz|olnicŃie $!,s,/v'' ja]{o odPis 70% z pldwangBo zysku neto
a dmy mk obmloły'odpis zlicay jeś v cięfu kosdóv dzjaIalńości dydaktycTej,wła$y
fundusz sryp€ndi ny ńoże bJć Nożony ówn'sż z łdat osb fizycmych i praMy.h



PohD]o Rrclfun|Ą nŁ ła l r

|2. r]vYc[N^ ̂XTYwÓw I P^sYwów wYMżoNYcts w w^LUT^cH oBcYcH

Uczelnia zgodni. z p@pjscm ań' 9b ufuĘ o'p o'o'p łybrała mclod9 usk|ani!różnic
kuso!}ch zgodńie z agdmi przyjętymi v pŹepish Uśam o Bchunkovoścj'

| . Do przychodós |ub koŚ'óv uz}skmia puychodó* alicA s ię uj ęl. * księgach ńń icc

a) teekcji walurolych,

b]z dokonańej łyceńy skł'dnjkó* ak'*ów i Pas}aYów *yrżon}ch w M|ucig ob.ej,

c) *rccny poabilans*,),ch pozlcji v vdftch oh.ych.

2' Ptu lnNrkcje łrlulNt na|eł rcamieć k'źdą oPeBcję. dokom4 z Udzialem akt!\!. |ub
ps)ĄVa ly€żoicgo w wa|ucią połodując. pownmje óhic ku6oł}ch milizowanlch.
Różrice kur$we z t}t!łu lzyskiwonych pŹy.hodó9 N salulach ob.ych 9bno*ją lóżnicę

. *ffÓś.ią k*oty v vllucie po klNie @zpozmnia przychodu' ( niliczeńia

. wańością kwo9 w salu.i. po ku6ie z dńia fa*tycznego ofłmsia le8o pu}chodu
(ap].ly ńa|ehoścj)'

Różrice kuBove z t}fułU ponos@nlych kosdi5w w wa|uach obcych sfuowią óhi.ę p.niędzy
t Nadością kwoty w wa|ucio po kuńjg rofpoadia kosau ( powsbnil Dboł'iąznia).

t Ndaścią kloty w *duoig po ku6i. z dnia fakł.aggo ponigsignil lcgo kosfu
(żpłaty -bÓ*iązni!)'

j. wynźo.e ł y'lulach obcych op.fujc 8ospodarcrc ujmuj. sil w księgoch mhunko*fch na
dfioń iĆh pżprÓ*adćnia odP.wjednio po |Trsie:

t Ę]vw sa|uIv ńa konlo w lł{iku obmmia sDhs na|eżrÓś.i - kuc fakqchic
u nosovay z dnia ob..nmia nalemoąi (kuś bmkoły)

' żDłdb zÓbÓ*jamia kuN f8krycnie Btosoway z dnia uregu|o*łnh
abow'ąunia (kuu b!nkoł})

. dla wce'v uaskan.Qo lu.hodu ore Ńn.esion.eo kosfu łYnika]ąceso f
o.rzyńan.j flktuly (ńchunlu) |Ub imego dÓkuńsntu nanoviąccgo podsla!ę do
złsjęgowoja (ujęcia) pŹychodu' koszlu 9 księga.h Bchułoł}ch !]aig
w{aNienia fakB ' średni kuś NBP 2 osletli.qo dnil rcboczgo mDrdaiacelo
!ń dzioń

. d]a pozsblych opcń.ji lospodez'ch $f.źonych w ła|u@h obĆych. d|a któĘch
nie jcŚ ńożli*e U*zg|ędnienie kunu falfunie alÓsowmelo - śre'lni ku6 NBP 7
osb'nieqo dńia rbMlo ńDżedai'celo dzigń zdażłia losood!rceeo

4' J.żćli od.ębn. p*pi9 dot}tzące śodtów pmhodz4cych f budfiu Unjj EurÓpejskicj i inny.h
knjów Eurcpejski*o obs&u cospodfuczcgo o@ łodków nie pod|eBających aTololi
po.hodzącymj Z żńdeł z8nnica'ch nanÓłią inacćj. przy sycenio przy.hodó* ikosaóq' a
&t-że wpływ i rozchodu śÓdkóg f nchunku wa|UlÓ*egÓ ńa|eż' slo$waó |a6y okĘś|o.e w
pftpigch dÓtycfącyĆh pÓszcćgó|nych prcje*tów,

4..D|. wycetry wpł}Ytr i roThodu imdki* f nchun|a M|ulove8o shĘceBo do obsłu3i
oleń.ji M|iawin'ch w Rmlch Pregnm! EtrDUs łrducie EUR*losujgsię:



. do pne]icmia ł}dalków po.iesionych w va|Ubch im)'ch niż EUR . ku^
obBchunkoły syn'my unż]ony pŹez Komisję Eubpejską z dnia dokons'a
prabości aliczłowcj pmz Narcdową Aecńcją na Źez BcncficjĆ.b

zfsada ta do'cz} kosŹów Ź*zyvisqch czyli ryłącTie kosŹów podrół pńcoMiróLv
finssowsycvdofin$stnych z budż€fo sTA(*},jezdy nau.ry.i.li w ce|! poładzenia zjęć
dydakt}cmych i /lub sTT(*$3zdy Pmcownirów l'celach szłolenio*}ch)'

r do pŹe|iczni. *yplaty rycrłlów .stypendió*. ż|icżek n. *'azdy ' atupu i
spŹedoźy woluty * cc|u fofudacjj łydalków , apłoly noleżności i bbowiąai orz
oP€ncjj aachowmia kosŹU i pŹychodu średni kuE NBP z osbtnie8o dn]a
obocbEo popredającego dżień Ędaty.

. do pm|icZlig op.@ji *}mżonych w innej Ba|u.je niż El]R . * pr4'pddku
spmdrł Iub kupna *a|ut oE aphry naleaości lub zoboyi4a1-\9ccni. si9 wa|ulę
po kursig żeczywnvm anosowanym pwz bmk pfu*ldfący ńchunck.

5'wy..dy .kt}vół i pa}Tów dla celó* podatko*}ch dokonuj. się n! satni dneń .oku
poda&.wego po obo*iĄzującym na lon da€ń iĘdnim kuEio o8ł'lDnym d|l daftj sr|uly

Różńice tuM}c }ynikające 2 bkjej ły*ny śbnołią odpowiodnio pŹych.dy ]ub kosĄ-

wyc€m pozy.ji poabihbsoĘch łyńżon}ch * w.lu.ie obcaj dokon}vo|a je{ 'a dzień
bilm$*)' i u*zg|ędnim * EchunlQ podatto{yn.

ó. Do w}Eoy HpbYu j mnhodu $r'ul ob.J.h m *|anyB łr|lbłfm nchu.ku b.nkowym

l) ł clągu ńku obólou.go:
t 'pbY *rluty nr nchunekztiu|! rĘulo9.ni! należnoś.iolż nlliczone pŹez bank

odsetkj od śmdków zg@nadanyoh na @hunku kUE śEdni ol|asfuv d|. danci wa|uł.
@
!4$!!ś!$!q!.L

. rozchód *lluty z nchunku z tylułu EBu|o*'nia bbo*iqzń oż Ńbfua pżoz bank
proriia b'nłÓyi kUB średni oŹlasanv d|l d ej*a|uN DŹoz NBP z osbtnieeo dnia
robftZqo mDŹedai8cqodzień sd3Nab.wiuni!

b)drdzi.ń bil'dso9] zglosodane na bonko\Ymmhunku waluto*}m iyk.sio Uczcli]
wa|Ui} Ń-wcenia się wedfuqśrcdnieeo l.aEu oqlasaeco d|a danei*a|ulvna!s d7icń ÓP.7
NBŁ

7.wydrlkiłła|uci. po.6an. z ńchunku ła|utoweBo s{ wy.eiione metodł Frro. 'alomir{
ł1da'ki w PLN. Pono9one z Bchunku wlluloN.lo sn s}ceni8ne wg kUBu spŹdaży bank!

Do rozliczcnia łsz's&jch Ędalków niąa,ch z dcląacją uBnnicaą Śosuje się jeden kuE'
P.'yjnujp .Ę. iź w UcD|ni j€l 'o kut no jrkiD aeid.dcjodo$'Io łfp|dę ż|i.Zld'l'o
kuuie spżd:4 b.nku) a lyjłlkiem:

! * przyp'dku' 8dy pnco*nikovi srp|'o.o 4lieks ł zlotJ.h p.hli.b do
rozlicenia nosuje sję średńi kuś NBP z o$abiego dnia 'obo.rc8o poP'edującego
d2i.ń ponicsicńia koszq !. dzi9ń rz]iczeni! kosĄ 'odńzy.

! ł przyp'dku' gdy Dlick' ni. nskłl pobam - do rcz|icbnia poniesionych
\y'jtków pŹyjńuje si9 kus faktvcńie ^t6ow.nv oB akulie łaluŃ na ,Mol
kosżó* de|egacji' a jeż|i ry@t ''śęptrje w wa|rcie Ńkkiej lo M.dy na|eż.v

c4triu ddĘmji 4gBtriotrJ ch



aśosłaó śEdni kUB NBP z osbhierc dnia rcbocu!Ó ŃnŹ.daia.eeo dzień
nzlicbia deleucii.

ż. wyp|rb z|ieki do s]T]8ty u liczki n! delegacje z bsy U*|ni na|.zy nośowaó kuE, po
którym !. śodki pŹyjęto do kay' j.ż.li akupiono je N bo|a będzie to kUB faktylaie
z*osovany z dnia pobmnia śrcd*ów.

. j.ż.li f|ielo tri. ństrla łfkorzyll!& * oIości' pm.oBiik powinien ją Nrmić
do k6r' złb! ni9N}kożys6nej żlicfki ni. powini.n być ponouie łfceniany. pĘ
DBieciu do kEv należł do$waó *uB uwq|edniÓnv rŹv ioi $aoł!.ii

. * przyp.dł! Are.u z|ieki b.zpotrtd'io M ńchuneł U@|.i . Nml
łfceniuy jeś Ń ku6ie 7slo$wuw !a dzień Mlatv tffi baŃ or*ad7.cv
Eś!!!9!]!i!q&!Jś..4ł!p!.b3!!d

. j.'.li Zdl.ł' p*kmmD kłolt ż|iczlj, *'ówn&ie n!l.ży *}.enió wE kuEu
f3liycznie 6tosowme3o pty akuPie wa|Ury na *}óManjs' . j.że|i qpłlb
fuśępuje y Ralucie pokkiej 'łq kn6u śćdnjelo NBP z osutnieqÓ dni! iobmzego
pa!Ed!4ic!c@ dlięi lez

z.ZrmI arrzymrnyct kror z i}iU|U ab.zpi.*dii w}łomnir

fudnie Ópleńt,owaflic łodkós
bieź4cy Ucalni w dniu fqmb

uEolv} o!b'$' sę 'ed|Ug

3'Prz€dpłrly a Ń|!gi hotloY.' op|aty zjsżdoł.' ófudki tB.lpo.tu' Ę. - do *lceny
puyjnuje się kuE flhwaie 61o9@y (lu boko!ry).

,|' w pżyp.dku *fp| y Ź|iczki .r d.Ę'.jl * j.dI.j *.|ucie' .p. ł EURo i rcz|j.zenjr
.' podfuwi€ f''dtrr w EURo i w cBP *ryd ki udokum.ntołan€ nĆhunklmi \'GBP
p*|icfyó na EURo us6l'jąc rchcję GBP do EURo na dficń wypłaly aliczki pzyjnując śIedni
|a6 NBP funlóN obo*iąający w dniu s]p]ary a|iczłi ,

l' z*m.ł.diun odb'Tr \'ę wedluswzofojok niżej:
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k''.Bo ńiśitc. w.hnym óku. *d|ug śEdńi.ao optrĘnloMii fukół fin3M*}.h
lokowych u bmlo prł.dz..ym Ech!Ńł hi.'.cy Ucu |ni' Po 'łoi.diu kŹ'tt.gÓ ńku
n'].ł u'kfu]Dić % odstł s@wuy.h do M|icui. zWfo zĘ}r|Wy€h Źbćżłićrń
pEwidłołe$ ł'Y*onłia mo*!'

|'slosują. p*pśy Bbwy' j.dn6'k! kimj. śię zsldą ntotmści'ln.om3.je *yk&yyfue *
spB*ozdaniu finBM$m nil.ży ua!ć E klÓh. ' Bdy ich pominię.i. llb ai.ks&lcenie może
$pł}1'ó ns d€}uj. pod.jńoyóc n. jch pódM*i. pfuz uż'rI(MikóŃ ŚpńBozduń'Nie mobr8
uTać pomrgólnych p.zycji a niei!lol... j.ż.|i mo3q PojedyncD lub łłcaig wpły!łć na
dec}zF pod€jmowan. na pÓdsbwic lpÓwoz!.nia fińansoy.BÓ 'c4nnikim oBtrzygającym o
istohości możc być ejwno łie|toś. 'jlk ircdaj pozycji tzy t.ż ob6le cłTnjki łącńie

l,|. z^s^D^ IsToTNośc|

2'Usb]a się ' iż dla Źle|n*o i jsn.ro pE.d*łi.ni! s)4u'cj i mrjqlkoRÓj j fint$w.j .@
tr1niku fin$$wego Uce|ni jaro k*o'y is'o'n. trik'uj. się lc k*oly ' klóE pu*BcŹj{:
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IIf. T'RIGULOWANIAKONCOWE

I'spńvozdoia iiMgt sp.Płd2.!. s4 y.dlu3 gr8ółosści $}m!n.j uswl o

2. skulki nif pÓ|iryb @hudlÓwÓści $!Ósdan. Ód p&ż4tIo rcku obrloNego zgodnie z
dsyzją lieóMi*ij.dnÓśl*i odnosanc q ńa k.pild (fund!śf) 'laśny. w bilmie ł}kmje Śię
jc v pozycji.zysk Gt!t!) z |at uhi.g'ych'.' w in|om!.ji dodortotj na|eźyje Ópigj i wskuć
przyczyny tyĆh ńian' okrcś|ió |iczbowo ich wplyt na łynik fin6n9ly oa zpewn'ć
poróM}va|ność dlnych spmwozr'lnia finlnpw.go dotycz4cycn rku popżdajłccso rek
obÓlo*f, ł klóryń dÓlÓnmo ńio

3.lnfomocjo doda*oNa j6' in|.rnlną c4ś.iq spEwozdoi! finssovegÓ' w infomeji
dod'tko*ej naleł umi.śció wszyśkic d.ńc łyńrgli. puz ÓbÓ*iłającyj.d'6*ę aĘc,lk
do us1!l'w o fuhunloMść ' a t!kż! vsalki? dod kos. infomeje koniea. do sp€l.ien]!
fuln*o i jŃego prJń*ieni! Ś'tŃji mljłt|ow.j i fimsryej Ófu Ęmi|o linm9sego,

a' PrzyjęE a9dy rhutowo.ci M|.źy śo$uć w sposób ciądy. do*onując * kolcjnyĆh |@h
otmloł}chj.dnŹloelo !Dpo*Mi. Óp.fuji Bospódft4th. $1My ałtyów i p8s!vó*. v
qm ołż! do*on}mi' odpisów monyeyj.ych. usblmie ł)Tiku find$wego i
ToŹadfxni' Ęn*ozd!ń 6n'M*!.h c\ lĘ z lo|.jm bb infmd. z nich uynik'jłE

5.w b6i|żo wyjąlkov$h prz}T.d**h ńo'|i$ j.ś odślpidi. od dMh okEśIÓneB)
prulis! @*y o ruhunto*ości . j.ś|i podoliloby b n' bordfi.j rlelŃ i j6m
pudsbwjeni. syfuji fuj4dóEj i fMw.j o@ $Fiku finm$-es! niż j.eo dos}flie,
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No poólowic t'tdo@w.j pi*Dn.j dec}zji tierMi*r jdndkj nie fuŚuj. się Eep pŹpńu'
a w in'mscj j dod'*o*€j @dnia prz,€z'Ty jego ńi%sbsowll oru otEśh ł!tył' ja}j
ńjedfuwuj. pźpisu Ęvień ń. obź s}@ji maj4d(N.j i 'uB$*ej o@ }yik

6' zmieo dotychcE siosoNeych z5!d..e inne puwidzime u**q' ńÓźe ńslłpić { drcdze
zŹłdzenil kiervnikajednolki' ż skulkień Ód pieMŹlp dnio rc*u obBlołego.

7' o'rlnieję i nldzói nad pEslrćguim ard nchunlo*Óścj jenn$*i spauje z mienia
łjeńmik'jÓdnos&i kw.śd'
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