
 
ZARZĄDZENIE NR 93/2014 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE  

 
z dnia 29 września 2014 roku  

 
zmieniające  zarządzenie  w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania      
zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 
 
Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r., 
poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje : 
 
                                                                       

§ 1 
 
W załączniku Nr 1 do zarządzenia  Nr 75/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie dokumentacji opisującej 
przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej                
w Koninie w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
    1) w ust. 3: 

a) po wyrazach „021-UE Wartości niematerialne i prawne” dodaje się wyrazy                  
„030 UE Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych”, 

b) wyrazy „137 – Rachunki bankowe projektów UE KL” zastępuje się wyrazami                  
„137 – Rachunki bankowe dotacji, w tym Projektów UE KL”, 

c) po wyrazach „843 – Rozliczenie międzyokresowe przychodów projektów UE” 
dodaje się zdanie w brzmieniu: „Pozostałe zapisy księgowe dotyczące projektów 
ujmuje się na kontach analitycznych poszczególnych ksiąg pomocniczych                             
z możliwością rozbudowy analityki kont księgowych w zależności od potrzeb 
realizacji projektów UE KL.”; 

     
   2) w ust. 4: 

a) w zdaniu drugim wyrazy „załącznik Nr 3” zastępuje się wyrazami „załącznik Nr 2”, 
b) w zdaniu trzecim wyrazy „załącznik Nr 4” zastępuje się wyrazami „załącznik Nr 3”; 

    
  3) w ust. 5: 
        a) wyrazy „556 – koszty ogólnowydziałowe – pośrednie wydziału społeczno-

technicznego” zastępuje się wyrazami „”556- koszty ogólnowydziałowe – pośrednie 
Wydziału Społeczno-Humanistycznego”, 

b) wyrazy „557 – koszty ogólnowydziałowe – pośrednie wydziału inżynierii 
środowiska” zastępuje się wyrazami „557 – koszty ogólnowydziałowe – pośrednie 
Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska”; 

   
   4) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
        „Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników dydaktycznych pogrupowane według 

stanowisk na kontach 501-26 do 501-33 rozlicza się wskaźnikiem procentowym 
ustalonym jako stosunek liczby godzin dydaktycznych każdego kierunku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych do ogółu godzin dydaktycznych.”; 

 



    
  5) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
        „8a. Rektor może wydawać wytyczne w zakresie określonym w ust. 6-8.”; 
     

  6) w ust. 12 lit. b otrzymuje brzmienie:  
    „b) materiały (biurowe, gospodarcze, promocyjne) odpisuje się w koszty na dzień 

rozchodu.”; 
 
7) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

       „Koszty zakupu materiałów (biurowych, gospodarczych, promocyjnych) na bieżące 
potrzeby ze względu na ich nieznaczny wpływ na wynik finansowy zarachowuje się 
bezpośrednio w koszty danej działalności, natomiast zakupy przeznaczone do zużycia 
w dłuższym okresie czasu zarachowuje się w koszty w chwili wydania do użytku.”; 

    
    
 

§ 2 
 
Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1 nadanych niniejszym zarządzeniem, mają 
zastosowanie: 

1. od 01.10.2013 r. – w przypadku § 1 ust. 3-6 i ust. 8a; 
2. od 01.01.2014 r. - w przypadku § 1 ust. 12 lit.b i ust. 13. 

  
 

§ 3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się Kwestorowi PWSZ w Koninie. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                   
 

REKTOR 
 
                              /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 


