Zarządzenie Nr 35/2018
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 29 listopada 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki wewnętrznej rachunkowości w PWSZ
w Elblągu

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. 2018. 395) zarządza się, co następuje:
§1
W Polityce wewnętrznej rachunkowości w PWSZ w Elblągu, wprowadzonej zarządzeniem
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu nr 01/2012 z dnia 11 stycznia
2012r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale II „Ewidencja i amortyzacja aktywów trwałych” w pkt 1 lit. c), f) i i)
otrzymują brzmienie:
„c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali
oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji. Odpisy
amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową . Odpisy amortyzacyjne od środków
trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł dokonuje się od miesiąca następnego po
miesiącu w którym zostały przyjęte do używania. Ewidencję księgową wymienionych
środków trwałych prowadzi się na koncie „ 011-środki trwałe”;
„f) Środki trwałe o wartości od 350,00 zł do 10.000,00 zł amortyzuje się w sposób
uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości powiększonej
o ewentualne koszty dostawy w momencie przyjęcia do używania. Ewidencję
księgową wymienionych środków trwałych prowadzi się na koncie „013- pozostałe
środki trwałe w użytkowaniu”. Do pozostałych środków trwałych bez względu na ich
wartość zaliczane są następujące przedmioty: aparaty telefoniczne, biurka, narzędzia,
kalkulatory, tablice, krzesła, szafy, radioodbiorniki.”;
„i) Nakłady inwestycyjne na środki trwałe pozostające w okresie ich budowy finansowane
ze środków Uczelni księguje się na koncie „082 – środki trwałe w budowie PWSZ”
i „083-środki trwałe w budowie-seg.A”.
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w okresie ich budowy finansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej księguje się na koncie „081-środki trwałe
w budowie UE”. Do konta 081 prowadzi się analitykę dotyczącą ewidencji działań
inwestycyjnych finansowanych ze środków finansowych pochodzących z Unii
Europejskiej.
Przyjęcie środków trwałych do używania bezpośrednio z zakupów finansowanych ze
środków uczelni księguje się z pominięciem konta 081 – środki trwałe w budowie.”;
2) w rozdziale IV „Ewidencja kosztów” lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) Koszty działalności podstawowej (statutowej) dotyczące studiów niestacjonarnych
księguje się na koncie księgowym „501 – koszty studiów niestacjonarnych.”;

3) w rozdziale IVa „ Rozliczanie kosztów” ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Do kosztów pośrednich, które rozlicza się na poszczególne rodzaje działalności należą:
- koszty utrzymania budynków,
- koszty ogólnouczelniane.”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2018r.
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