
Zarządzenie nr 16/2007 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia  12 kwietnia 2007 roku 
 
w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 15/2002 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 
                     14 maja 2002 roku 

 
POLITYKA RACHUNKOWO ŚCI 

 
Na podstawie art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 
76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zmianami) postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
W punkcie II ust. 1.Metody wyceny  aktywów i pasywów  dodaje się podpunkt g) 
w brzmieniu: 
 
  g)  Metody wyceny operacji wyraŜonych w walucie obcej : 

I. Konto walutowe – 
1. Wpływ waluty na konto walutowe (dotacja, wpłata kontrahenta, wpłata 

własna z kasy walutowej ) – średni kurs sprzedaŜy BZWBK z dnia operacji; 
2. Rozchód waluty z konta walutowego – metoda FIFO tj. kurs po jakim 

została przyjęta waluta na konto walutowe; 
II. Kasa walutowa – 

1. Wpływ waluty do kasy (pobranie z banku, zwrot przez pracownika) – 
kurs  jaki zastosowano w banku do rozchodu z konta tej waluty do kasy – 
FIFO; 

2. Rozchód waluty z kasy walutowej – metoda FIFO tj. kurs po jakim została 
przyjęta waluta do kasy walutowej; 

III. Delegacje zagraniczne– 
1. Pobranie zaliczki z kasy walutowej  przez pracownika  – metoda FIFO tj. 

kurs po jakim została przyjęta waluta do kasy walutowej; 
2. Zwrot przez pracownika  waluty do  kasy walutowej –  kurs po jakim 

wypłacono pracownikowi tą zaliczkę; 
3. Koszty pobytu, przejazdu - wg kursu jaki zastosowano do wypłacanej na ten 

cel zaliczki lub kursu BZ WBK  z dnia zwrotu pracownikowi kosztów w 
walucie obcej; 

4. Zapłaty kontrahentom, zakupy i opłaty w walucie dokonane przez 
pracownika  - wg kursu jaki zastosowano do wypłacanej na ten cel zaliczki. 
Księgujemy przez rozrachunki zagraniczne; 

5. Faktury, rachunki, paragony w walucie złoŜone przez pracownika – 
koszty z tych dokumentów wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego 
wystawienie dokumentów. Księgujemy przez rozrachunki zagraniczne; 

6. Pobranie zaliczki w złotówkach – ustalenie kosztu pobytu, przejazdu za 
granicą , koszty z faktur , paragonów , rachunków wyceniamy wg średniego 
kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentów. Księgujemy 
bezpośrednio w koszty i tak rozliczamy pracownika w złotówkach. Nie ma 
obrotu dewizowego; 

 



IV. Faktury rachunki, paragony w walucie obcej – koszty ustalamy wg średniego 
kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentów; 

                   Księgujemy przez rozrachunki zagraniczne. 
V. Zapłaty kontrahentom przelewem  w walucie obcej (wg dyspozycji przelewu 

zagranicznego z konta złotówkowego) - wg kursu zakupu waluty z banku 
BZWBK z dnia dokonania przelewu (wylicza bank); 

 
§ 2 

W punkcie II ust. 2 Ustalanie wyniku finansowego podpunkt e) otrzymuje literę d). 
 
§ 3 

Wprowadza się nowe brzmienie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 15/2002 Rektora 
Kolegium Karkonoskiego z dnia 14 maja 2002 roku. 

 
§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 26/2003 Rektora z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian do 
Zarządzenia nr 15/2002 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 14 maja 2002 roku 
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI. 
Traci moc załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 15/2002 Rektora Kolegium Karkonoskiego 
z dnia 14 maja 2002 roku. 

                                                          
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 23 kwietnia 2007 roku z mocą obowiązującą od 
01 stycznia 2007 roku. 

  
 
 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 


