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ZARZĄDZENIE NR 24 
z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r.  

w sprawie wprowadzenia w Ŝycie „Polityki rachunkowości” 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH, w związku z art. 4 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie 

wprowadzenia w Ŝycie „Polityki rachunkowości”, z późn. zm.: 

1) w części IV ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rozliczenie kosztów działalności (zamknięcie kont zespołu 5). 

Zamknięcie zespołu 5 – przeniesienie na koszt własny poszczególnych 

działalności (zespół 7) dokonuje się na koniec kaŜdego miesiąca danego 

roku obrotowego. 

Koszty działalności dydaktycznej i badawczej, dotyczące realizacji 

projektów/zadań, w przypadku których wszystkie koszty bezpośrednie 

ponoszone są na podstawie zatwierdzonych kosztorysów oraz 

kwalifikowane na podstawie dokumentów źródłowych do określonego 

rodzaju działalności, przenoszone są na koszt własny poszczególnych 

działalności ze wskazaniem właściwego źródła finansowania oraz rodzaju 

działalności. 

Koszty działalności dydaktycznej, w przypadku których nie ma moŜliwości 

kwalifikowania dokumentów źródłowych do odpowiedniego rodzaju 

działalności i przypisania właściwego źródła finansowania przenoszone są 



na koszt własny działalności dydaktycznej. Koszt własny działalności 

dydaktycznej rozlicza się i ewidencjonuje pozabilansowo raz w roku,  

w podziale na koszty: 

− kształcenia na studiach stacjonarnych, 

− kształcenia na studiach niestacjonarnych, 

− pozostałej działalności dydaktycznej. 

Koszt własny działalności dydaktycznej, którego nie moŜna przypisać 

bezpośrednio do kosztów kształcenia rozlicza się na koszty kształcenie na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych proporcjonalnie do wykonania 

godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Koszty uczelnianych organizacji studenckich i kół naukowych rozlicza się na 

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 

proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych oraz do 

studentów studiów niestacjonarnych, funkcjonujących w tych organizacjach. 

Koszty uczelnianych organizacji studenckich i kół naukowych, po 

uwzględnieniu przychodów generowanych przez ten rodzaj działalności, 

finansowane są, odpowiednio z dotacji i ze środków własnych. 

Koszty przyznawanych stypendiów doktoranckich oraz zwiększeń 

stypendiów doktoranckich przysługujących doktorantom wyróŜniającym się 

w pracy naukowej i dydaktycznej zalicza się do kosztów kształcenia na 

studiach stacjonarnych. Koszty te finansowane są z dotacji z budŜetu 

państwa. 

Koszty kształcenia kadr naukowych, realizowanego poprzez organizację 

konferencji i seminariów, prowadzenie działalności wydawniczej oraz 

przyznawanie stypendiów habilitacyjnych zalicza się do kosztów pozostałej 

działalności dydaktycznej. Koszty te, po uwzględnieniu przychodów 

generowanych przez te rodzaje działalności, finansowane są z dotacji  

z budŜetu państwa. 

Rozliczenie oraz ewidencja pozabilansowa kosztów z wyodrębnieniem 

finansowania z dotacji z budŜetu państwa dokonywane jest raz w roku, po 

ustaleniu pełnych kosztów poszczególnych rodzajów działalności.”; 



2) załącznik nr 1 do „Polityki rachunkowości” otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
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