
 
Zarządzenie Nr R– 63/2005 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z  dnia 16 grudnia  2005 r. 

 
 

zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej 
w Lublinie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 

 Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 4, ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 i art. 50 ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 76 z 2002 r. 
poz. 694 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

 W punkcie I „Informacje ogólne” Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 
R-9/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie pt. „Ogólne zasady 
rachunkowości przyjęte do stosowania przez Politechnikę Lubelską” po ostatnim 
zdaniu wprowadza się  następujące zapisy: 
1. Przy naliczaniu narzutów na koszty bezpośrednie z działalności naukowo-    

badawczej podlegają wyłączeniu koszty aparatury. 
2. Przy naliczaniu narzutów na koszty bezpośrednie z konferencji wyłączeniu 

podlegają koszty sfinansowane tylko i wyłącznie przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. 

3. Koszty związane z działalnością kół naukowych wyłączone są z naliczania  
narzutów. 

 
§ 2. 

 
 Punkt V „Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych” 
Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr R-9/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej 
otrzymuje brzmienie:  
 
   „Składniki aktywów wyrażonych w walutach obcych w tym środki pieniężne 
wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego na ten dzień 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski”. 
 

§ 3. 
 

W punkcie IX „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  Załącznika Nr 1 
do w/w  Zarządzenia dodaje się zdanie: 
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„Dokonuje się zmiany prezentacji przychodów rozliczanych okresowo  
w czasie wykazując je w podziale na krótko i długoterminowe w zależności od 
planowanego terminu rozliczenia tych przychodów”. 

 
§ 4. 

 
 Do Załącznika Nr 1 w/w Zarządzenia  - „Ogólne zasady rachunkowości 
przyjęte do stosowania przez Politechnikę Lubelską” wprowadza się nowy punkt 
„IXa – Fundusze Strukturalne w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” o następującej treści:  
„1. Projekty realizowane są przy wykorzystaniu następujących funduszy  

strukturalnych: 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
- Europejskiego Funduszu  Społecznego. 
 

2. Wydatki w ramach funduszy strukturalnych finansuje się następująco: 
      -  75% fundusze strukturalne, 
      - 25% dotacja MENiS (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki) i środki 

własne. 
 
3. Wyodrębnia się ewidencję księgową środków dotyczących realizowanych 

projektów w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym. Wyodrębnienie 
to umożliwia identyfikację dokumentacji środków wydatkowanych na 
poszczególne projekty. 

 
4.  Ewidencję księgową projektów prowadzi się według: 
     1) konta syntetycznego – fundusze strukturalne, 
     2) konta analitycznego – nazwa funduszu, 
     3) z podziałem na: 
          -  koszty kwalifikowane, 
          -  koszty niekwalifikowane, 
     4) tytuł projektu. 
 
5. Koszty związane z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki 
księguje się na rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Rozliczenie ich 
następuje w momencie otrzymania środków. 
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6. Dokumentacja dotycząca funduszy strukturalnych winna być przechowywana 

przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu”. 
 

§ 5. 
 

     Pozostałe postanowienia Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr R-9/2003 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie 
zasad rachunkowości w Politechnice Lubelskiej pozostają bez zmian. 

 
§ 6. 

 
     Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym § 2 

i § 3 zarządzenia wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  
2004 r., zaś § 1 i § 4 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2005 r. 

 
 
 
 

   R e k t o r 
 
 

Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 

 
 
 
 


