
Zarządzenie nr 55/2017 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze”. 

 

Na podstawie: art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z pózn. zm.), zarządzam co następuje. 

 

§ 1 

W „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” 

stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/2013 Rektora KPSW w Jeleniej Górze 

z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w części II „Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego 

(art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy)” ust. 2 „Rzeczowe aktywa obrotowe” pkt a. „Zasady wyceny 

aktywów obrotowych” otrzymuje brzmienie: 

 

„ a. Zasady wyceny aktywów obrotowych  

 Rzeczowe aktywa obrotowe jednostka wycenia nie rzadziej niż na dzień 

bilansowy każdego roku drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia 

sald oraz wysyłanie zawiadomień do studentów. 

 Materiały i towary na składzie (artykuły biurowe,  remontowe, środki czystości, 

paliwo, karty biblioteczne, książki itp.) jednostka wycenia nie rzadziej niż 

na dzień bilansowy każdego roku metodą spisu z natury wg cen nabycia.  

 Do wyceny usług dydaktycznych stosuje się koszt wytworzenia produktu 

(kształcenia), który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z daną 

usługą dydaktyczną oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych 

z realizacją danej usługi. 

 Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według 

ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 

niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek  

w inny sposób określonej wartości godziwej. 

 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, 

z zachowaniem ostrożności. 

 Należności od studentów z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne dokonuje 

się naliczając odsetki ustawowe. Na koniec roku akademickiego (w następnym roku 

obrotowym) dokonuje się weryfikacji należnych opłat w oparciu o aktualne listy 

studentów.  Korekty dotyczące bieżącego okresu obrachunkowego dokonywane są 

w ciężar przychodów ze sprzedaży. Nieistotne kwoty jednostkowe (do 1 zł) 

księguje się w ciężar kosztów operacyjnych.    



 Odpis aktualizujący na należności wątpliwe od studentów tworzony jest 

każdego roku na dzień bilansowy. Spisanie należności następuje po upływie trzech 

lat od utworzenia odpisu jeżeli kwota nie przekracza wysokości najwyższej 

odpłatności za studia za rok akademicki obowiązującej w dniu bilansowym. 

Spisania dokonuje pracownik Kwestury za zgodą Kwestora. Odpisów 

aktualizujących dokonuje się na należności przeterminowane od kontrahentów 

i studentów o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności 

w momencie uznania ich za wątpliwe. 

 Zobowiązania jednostka wycenia – w kwocie wymagającej zapłaty, 

 Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

 Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości 

nominalnej, 

 Środki pieniężne w walucie obcej po średnim kursie ustalonym na dzień 

bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 Metody wyceny operacji wyrażonych w walucie obcej 

Walutowy rachunek bankowy - operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych 

ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio 

po kursie: 

 - faktycznie zastosowanym  w tym dniu wynikającym z charakteru operacji 

w przypadku kupna lub sprzedaży walut, 

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań a także w przypadku pozostałych 

operacji, 

Rozchód waluty z rachunku walutowego -  wg metody FIFO czyli wycena następuje 

kolejno począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany, 

Kasa walutowa operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się 

w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:  

Wpływ waluty do kasy - pobranie z banku – kurs jaki zastosowano do rozchodu 

z konta tej waluty do kasy (metoda FIFO), - zwrot zaliczki przez pracownika – kurs 

po jakim waluta była wyceniona w dniu wypłaty zaliczki, 

Rozchód waluty z kasy - wg metody FIFO czyli wycena następuje kolejno począwszy 

od tego, który został najwcześniej zastosowany, 

Delegacje zagraniczne 

 – pobranie zaliczki z kasy walutowej  przez pracownika  – wycenia się 

po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego dzień wypłaty, 

-  koszty pobytu, przejazdu - wycenia się po średnim kursie ogłoszonym dla danej 

waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego dzień rozliczenia 

podróży służbowej, 

- zapłaty kontrahentom , zakupy i opłaty w walucie dokonanej przez pracownika 

- wycenia się po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Księgujemy przez rozrachunki 

zagraniczne, 

- pobranie zaliczki w złotówkach – ustalenie kosztu pobytu, przejazdu za granicą 

- wycenia się po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP 

z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia zaliczki, koszty 

z faktur, paragonów, rachunków wyceniamy wg średniego kursu NBP 

z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 



Księgujemy bezpośrednio w koszty i tak rozliczamy pracownika w złotówkach. Nie 

ma obrotu dewizowego. 

Faktury, rachunki, paragony w walucie złożonej przez pracownika – koszty 

z tych dokumentów wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień  wystawienie dokumentów. Księgujemy przez rozrachunki 

zagraniczne. 

Rozliczenie różnic kursowych  

Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na 

dzień bilansowy stornuje się pod datą pierwszego dnia nowego roku obrotowego.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

 


