Szanowni Państwo,
W ramach procesu decentralizacji finansów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
i związaną z tym potrzebą analizy i kontroli finansowej poszczególnych jednostek,
obligatoryjnie wprowadza się ujednolicony sposób ewidencjonowania ponoszonych wydatków
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 68 z 2018 roku Kwestura zobowiązana jest do
sporządzenia i przekazania Dziekanom zestawienia poniesionych kosztów w ujęciu kwartalnym
w czasie maksimum 45 dni od zakończenia kwartału. Należy podkreślić, że kwartalne raporty
Kwestury ujmują kwotę poniesionych wydatków na Wydziale oraz w jednostkach
administracyjnych na moment zaksięgowania dokumentów finansowych w systemie księgowym
Uczelni.
Aby ułatwić bieżącą ewidencję wydatków w jednostce udostępnia się pliki o nazwie
„Dydaktyka” i „Działalność badawcza” (załączniki do niniejszej wiadomości). Wymienione
pliki obsługiwane są z poziomu programu Microsoft Excel i zawierają predefiniowane szablony
zestawień najczęściej ponoszonych typów wydatków. Wspomniane załączniki po uzupełnieniu
danymi znacząco ułatwiają ewidencję wydatków ponoszonych w poszczególnych jednostkach.
Załączniki „Dydaktyka” i „Działalność badawcza” również można pobrać z Uczelnianej
strony internetowej, dział „informacje dla pracowników”, zakładka „druki do pobrania”
(https://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/ ).
Prowadzenie ewidencji „na bieżąco” jest niezbędne w celu przyszłego uzgodnienia
poniesionych wydatków i różnic kosztowych pomiędzy kwartalnym raportem kwestury
a zestawieniem poniesionych kosztów na Wydziale.
Załącznik „Dydaktyka” kierowany jest do Dziekanów i Kierowników wszystkich
jednostek prowadzących działalność dydaktyczną a także może być wykorzystany na potrzeby
ewidencji kosztów w jednostkach administracyjnych Uczelni.
Wypełniony załącznik z jednostek podstawowych (katedr) po zakończonym
kwartale powinien zostać przesłany do dziekanatów tam zsumowany i przesłany do
Kwestury.
Załącznik „Działalność badawcza” - dedykowany jest dla Kierowników jednostek
realizujących badania naukowe w oparciu o w przyznaną subwencję na utrzymanie potencjału
badawczego. Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od działalności dydaktycznej w działalności
badawczej sposób i terminy rozliczeń odbywają się analogicznie do lat ubiegłych t. j. wydatki są
uzgadniane w terminach w oparciu o wytyczne danego projektu badawczego i dodatkowo
obligatoryjnie na koniec roku.
Kwestura w ramach prowadzenia rozliczenia „działalności badawczej” udostępnia na
bieżąco zestawienie kosztów w oparciu o zaksięgowane dokumenty finansowe w systemie
księgowym, które należy uzgodnić po zakończeniu roku kalendarzowego.

Osoby do których należy kierować pytania i wyjaśniać zaistniałe wątpliwości:
•
Działalność dydaktyczna - Pani mgr Agata Narolska - Zastępca Kwestora ds.
budżetowania
•
Działalność badawcza: Pani mgr Małgorzata Śliwa - Zastępcą Kwestor, Pani mgr
Izabela Czaja – Banasiak - Kierownik Centrum Nauki.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Adam Waśko prof. Uczelni

