
Zarządzenie nr 16/2005 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 29 kwietnia 2005 roku 
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2002 Rektora KK z dnia 14 maja 2002r.  

 
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 

 
Na postawie art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. 
nr 76, poz. 694) w związku z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991r. 
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni postanawia się, co następuje: 
 

§1 
W punkcie II.1.c. po słowach wymaganej zapłaty dodaje się zapis:  
Kredyt wycenia się wg wartości nominalnej kwoty kredytu na dzień bilansowy. 
 
W punkcie II.1.c. po słowach wnoszenie tych opłat dodaje się zapis: 

1. Na koniec roku (w trakcie semestru) dokonuje się naliczenia opłat dodatkowych za 
opóźnienie wpłat zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2003 Rektora KK z dnia 22 grudnia 
2003r.  

2. Na koniec roku akademickiego dokonuje się równieŜ naliczenia opłat dodatkowych za 
opóźnienie wpłat zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2003 Rektora KK z dnia 22 grudnia 
2003r. 

3. Na koniec roku akademickiego (w następnym roku obrotowym) dokonuje się 
weryfikacji naleŜnych opłat w oparciu o aktualne listy studentów sporządzane przez 
instytuty (sekretariaty) pod katem: 

a) skreślenia z listy studentów z powodu nieuczęszczania lub nie podjęcia 
studiów; 

b) weryfikacji listy z uwagi na nie odsyłanie ankiet przez studentów 
rezygnujących ze studiów w naszej uczelni; 

c) innych zdarzeń; 
4. Korekty dotyczące bieŜącego okresu obrachunkowego dokonywane są w cięŜar 

przychodów ze sprzedaŜy (konto 701). 
5. Z uwagi na coroczne „przesunięcie” do innego okresu nieistotne kwoty jednostkowe, 

ale podobne kwoty zbiorcze księguje się w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych.  
6. W przypadku, gdy  kwoty te nie przekraczają wysokości najwyŜszej odpłatności za 

studia za rok akademicki obowiązującej w dniu bilansowym, spisania dokonuje 
upowaŜniony przez Rektora pracownik kwestury. 

 
§2 

Usuwa się podpunkt e w punkcie II.2. 
 

§3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie  z dniem 20 czerwca z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2005r. 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 


