Zarządzenie Nr 31 z dnia 14 listopada 2011 r.
Rektora PWST w Krakowie

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.
Do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
w Krakowie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora PWST w Krakowie Nr 1/2008.
z dnia 07.01.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora PWST w Krakowie Nr 1/2008
z dnia 07.01.2008 r w sprawie wprowadzenia ZPK Uczelni pn.
„ZASADY
PROWADZENIA
EWIDENCJI
SZCZEGÓŁOWEJ
ORAZ
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W PWST
W KRAKOWIE” :
a) punkt 18 otrzymuje brzmienie:
1) Opłaty za świadczenia działalności dydaktycznej pobrane z góry przed dniem ich
wymagalności, dotacje otrzymane zaliczkowo na rok następny, otrzymane przedpłaty
czynszu za wynajmowane powierzchnie itp. przychody przyszłych okresów
sprawozdawczych, ujmuje się pod datą ich wpłaty na kontach „Rozliczenia
międzyokresowe przychodów”.
2) Na kontach „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” księgowane są również
dotacje przyznane na zakup środków trwałych lub dotacja Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przyznana na działalność statutową, z której został
sfinansowany zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych.
Dotacja ta zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji
b) punkt 19 otrzymuje brzmienie.:
Otrzymane
dotacje budżetowe, stanowiące główne źródło pokrycia kosztów
działalności Uczelni, są księgowane w zależności od jej przeznaczenia jako:
 przychody działalności dydaktycznej,
 przychody działalności badawczej,
 zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów,
 zwiększenie funduszu zasadniczego, w przypadku dotacji otrzymanej na zakup lub
budowę budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej w dacie
przyjęcia ich do użytkowania.
2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora PWST w Krakowie Nr 1/2008
z dnia 07.01.2008 r w sprawie wprowadzenia ZPK Uczelni pn. WYKAZ KONT
KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ KSIĄG POMOCNICZYCH PWST W KRAKOWIE
wykaz kont zespołu 052 – Działalność naukowa- statutowa struktura konta oraz wykaz
kont pomocniczych otrzymuje brzmienie:

052/K/WA,WR/400-465/tytuł - Kraków Wydział Aktorski lub Reżyserii Dramatu,
działalność statutowa
052/K,W/PD/400-465/ tytuł – Kraków, Wrocław działalność statutowa –koszty
wspólne dla wszystkich wydziałów
052/W/WA,WL/400-465/tytuł
- Wrocław
Wydział Aktorski lub Lalkarski,
działalność statutowa
052/B/WT/400-465/tytuł - Bytom Wydział Teatru Tańca działalność statutowa
052/K,W,B/PM/400-465/ tytuł – Kraków/Wrocław/Bytom działalność statutowa –
koszty nie finansowane z dotacji MNiSzW
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że:
- ustęp 1 obowiązuje od dnia 1.01.2011 r.
- ustęp 2 od dn. 1.01.2012 r.
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