
Zarządzenie nr 103/2010 
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 17 grudnia 2010 roku 

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze. 

 
Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255), Rozporządzenia 
Ministra Finansów  z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 
Nr 20 poz.103) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Uczelnia prowadzi ewidencję wydatków strukturalnych oraz sporządza jednostkowe 
sprawozdanie roczne Rb-WSb. 
2. Wydatkami strukturalnymi są krajowe wydatki publiczne ponoszone na cele strukturalne. 
Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład krajowy na realizację 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, jak i wydatki 
poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych 
odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. 
3. Wydatki strukturalne finansowane są z krajowych środków publicznych tj: środków 
budżetowych, środków własnych, dotacji, pożyczek, kredytów i innych (np. darowizn, 
środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach itp.). 

4. Do krajowych środków publicznych nie zalicza się środków pochodzących z Unii 
Europejskiej (takich jak np.: środki funduszy przedakcesyjnych - PHARE, ISPA i SAPARD, 
środki funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz środki poakcesyjne - Transition Facility, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego). 

5. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka nie 
wykazuje wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego, kiedy 
refundacja nastąpi. Powinna natomiast wykazać wydatki poniesione w części stanowiącej 
wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe). 

6. Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka przyjmuje wydatki faktycznie 
poniesione w okresie sprawozdawczym udokumentowane opłaconą fakturą lub innym 
równoważnym dokumentem księgowym. 

7. Do wydatków strukturalnych nie zalicza się: 

• kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą zostać odzyskane np. 
podatku od towarów i usług (VAT) 

• opłat za media, telefon, Internet, gaz, energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości 

• wydatków poniesionych na wymianę sprzętu, wyposażenia, mebli i środków trwałych na 
nowe o tych samych parametrach, 

• wydatków poniesionych na bieżące remonty. 



§ 2. 

1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków 
budżetowych uczelni dokonuje pracownik Kwestury. 
2. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz 
kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i wpisać na dokumencie stanowiącym 
podstawę wypłaty wydatku. 
3. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu kwalifikowania wydatków 
strukturalnych: 
 

Wydatek zakwalifikowano/nie zakwalifikowano 
do wydatku strukturalnego w wysokości 
.………..………………….………...…. słownie  
…………………………..……………………... 
…………………………………………………. 
KOD  ………………..……… 
……………    ………………………………….. 
      (data)  (podpis pracownika merytorycznego) 
 

4. Na pieczęci dotyczącej wydatków strukturalnych (w miejscu podpis pracownika 
merytorycznego”) podpisuje się pracownik Kwestury wymieniony § 2 pkt 1. 
5. Pieczęć jest nanoszona na wszystkie dokumenty księgowe zakwalifikowane do wydatków 
strukturalnych. Brak pieczęci na dokumencie oznacza, iż wydatek nie został zakwalifikowany 
do wydatków strukturalnych.  
 6. Wydatki strukturalne oznaczone na dokumentach odpowiednim kodem podlegają 
ewidencji wydatków strukturalnych. 
7. Pracownik Kwestury rejestruje wydatki na koncie pozabilansowym „975” Wydatki 
strukturalne, do którego prowadzone są konta analityczne – według kodów wydatków 
strukturalnych. 
8. Wydatki strukturalne księgowane są kwartalnie zgodnie ze zbiorczymi dokumentami PK 
sporządzonymi na podstawie zestawień wydatków strukturalnych. 
 

§ 3. 

1. Na podstawie analitycznej ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych Kwestura 
sporządza sprawozdanie RbWSb o wydatkach strukturalnych za dany rok i przesyła do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 marca roku następnego. 
2. W celu sporządzenia sprawozdania za rok 2010 dokonuje się uzupełnienia klasyfikacji 
wydatków strukturalnych za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. poprzez : 
a) nadanie klasyfikacji na dokumentach księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
b) zaprowadzenie rejestru wydatków strukturalnych za 2010 r. 
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia  

 

 
Rektor 

 
dr hab. Henryk Gradkowski 

prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze 


