
Aneks nr 1
z dnia 2 czerwca 2010 r.

do Zarządzenia Nr 24/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

§ 1

W punkcie „9. Zasady ewidencji księgowej kapitałów własnych, funduszy specjalnych oraz 
wyniku finansowym” następuje zmiana:
- 851 – Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów– przychody własne
- 852 – Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów– dotacja
- 853 – Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów– stypendia ministra
Konto 851 – służy do ewidencji księgowej stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu w 
części finansowania wydatków z przychodów własnych. W tej części ewidencjonowane są 
przychody z opłat za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz inne w tym z opłat za 
wynajem  pomieszczeń  w  domach  i  stołówkach  studenckich.  W  tej  części  funduszu 
ewidencjonowane są koszty utrzymania domów i stołówek studenckich oraz wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w domach studenckich.
Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu korzystania z domów i stołówek studenckich 
prowadzonych w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będzie 
finansowana z przyszłych opłat i przychodów.
Konto 852 – służy do ewidencji księgowej stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu w 
części finansowania wydatków z dotacji. W tej części fundusz zwiększa otrzymywana przez 
Uczelnię dotacja i zmniejszany jest kosztami ponoszonymi na wypłatę stypendiów i zapomóg 
dla studentów i doktorantów, remonty domów studenckich i stołówek oraz na realizację zadań 
związanych  z  przyznawaniem  i  wypłacaniem  stypendiów  i  zapomóg  studentom  i 
doktorantom.
Konto 853 – służy do ewidencji wpływów dotacji na stypendia Ministra oraz wypłacanych 
stypendiów zgodnie z otrzymaną z ministerstwa decyzją.

§2

W punkcie „9. Zasady ewidencji księgowej kapitałów własnych, funduszy specjalnych oraz 
wyniku finansowym” opis dotyczący konta 857 otrzymuje brzmienie:
Konto 857 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służy do ewidencji księgowej operacji 
związanych z tworzeniem i  wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Zasady  tworzenia  i  wykorzystania  ZFŚS  reguluje  odrębna  ustawa  (Dz.  U.  nr  43  z 
późniejszymi zmianami o ZFŚS z dnia 4.03.1994 r.) oraz regulamin zakładowy tworzenia i 
wykorzystania ZFŚS w Uczelni. ZFŚS jest tworzony zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365.
-  dla  pracowników  tworzony  jest  odpis  w  wysokości  6,5  %  planowanych  wynagrodzeń 
osobowych netto (wynagrodzenia osobowe brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie 
społeczne płacone przez pracowników)
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- dla byłych pracowników uczelni emerytów lub rencistów na jednego byłego pracownika w 
wysokości 10 % rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego.
Ewidencja szczegółowa do konta 857 prowadzona w księdze pomocniczej zapewnia ustalenie 
źródeł tworzenia i kierunków wykorzystania ZFŚS.
W  związku  ze  zmniejszeniem  funduszu  z  tytułu  udzielonych  pożyczek  mieszkaniowych 
ewidencja  szczegółowa do konta 289 (rozrachunki  działalności  finansowo wyodrębnionej) 
stanowi  uzupełnienie  ewidencji  szczegółowej  do  konta  857.  Saldo  Ct  konta  857  z 
uwzględnieniem salda konta 289 oznacza stan ZFŚS Uczelni.

§3

Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 r.

                Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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