
Aneks nr 1
z dnia 9 grudnia 2011 r.

do Zarządzenia Nr 29/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2011

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia  rachunkowości

§ 1
Dokumentacja  przyjętych  zasad  rachunkowości  w  dziale  C,  punkcie  I.  2.  EWIDENCJA  KSIĘGOWA 
ŚRODKÓW  PIENIĘŻNYCH  RACHUNKÓW  BANKOWYCH  I  INNYCH  KRÓTKOTERMINOWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH  – wprowadzone zostają następujące zmiany i uzupełnienia:

Konto 133 – rachunek walutowy i  wyodrębnione rachunki bankowe Wydziału Wychowania Fizycznego i  
Sportu w Białej Podlaskiej:
- rachunek walutowy służy do ewidencji księgowej środków pieniężnych Uczelni na rachunkach bankowych w 
walutach obcych przeliczonych wg obowiązującego kursu danej waluty obcej na złote polskie wg analityki:
1 – waluta euro
2 – euro Leonardo Da Vinci
-  wyodrębnione  rachunki  bankowe  Wydziału  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  w  Białej  Podlaskiej  wg 
analityki:
1-1 – Rachunek bankowy Interreg
1-2 – Fundusz Pomocy Materialnej
1-3 – Działalność naukowo-badawcza
1-4 – Rachunek bankowy tańce i zabawy
1-5 – Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju
1-6 – Kredyt Bank S.A.
1-7 – Rachunek dydaktyka – dotacja
1-8 – Rachunek FPM – dotacja
1-9 – Rachunek ACEPIR
1-10 – Rachunek modernizacja DS. ABC klatki.

W dziale C, punkt I. 6. EWIDENCJA KSIEGOWA KOSZTÓW WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I 
ICH ROZLICZENIA wprowadza się:

Konto 531 -  koszty  realizowanych programów współfinansowanych ze środków funduszy  europejskich w 
Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - służy do ewidencji księgowej:
- kosztów bezpośrednich współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich z podziałem 
zgodnym  z  wytycznymi  określonego  Programu  Operacyjnego  oraz  wskazanymi  w  umowie  z  instytucją 
pośredniczącą tj. nazwą, poddziałaniami, zadaniami oraz kategorią kosztu wg analityki:
1- Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju
2- Rozwój Infrastruktury Turystyczno-Sportowej
3- Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji
Konto 532 – koszty realizowanych projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - służy 
do ewidencji księgowej:
- kosztów bezpośrednich współfinansowanych ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej z 
podziałem zgodnym ze wskazaniami zawartymi w umowach zawieranych z instytucjami pośredniczącymi lub 
jednostkami realizującymi.

§ 2
Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 r.

                                                                                                                                    Rektor

                                                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


