
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  14  
Kanclerza UMK z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
I. KONTO 500 „DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA” 

 
 
 

Lp. Analityka konta 500 Wyszczególnienie 
1 2 3 

STUDIA STACJONARNE 

 aa-51-01-01-ee-nr umowy Koszty kształcenia na studiach  stacjonarnych  finansowane               

z dotacji z budżetu państwa 

aa-51-01-01-00-nr umowy Działalność dydaktyczna 

aa-51-01-02-00-nr umowy Zadania projakościowe – stypendia doktoranckie 

aa-51-01-03-00-nr umowy Zadania projakościowe – poprawienie jakości kształcenia 

aa-51-02-cc-ee-nr umowy 
Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych finansowane  z 

przychodów  własnych  

aa-51-02-01-00-nr umowy Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych finansowane  z przychodów  

własnych  innych niż fundusze strukturalne * 

aa-51-02-02-ee-nr umowy Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych finansowane  z  

 funduszy  strukturalnych UE 

aa-51-02-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-51-02-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 aa-52-00-00-00-nr umowy Koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych  

STUDIA PODYPLOMOWE 

 
aa-71-02-cc-ee-nr umowy 

Koszty kształcenia na studiach  podyplomowych  finansowane z 

przychodów własnych 

 
aa-71-02-01-00-nr umowy 

Koszty kształcenia na studiach  podyplomowych  finansowane z 

przychodów własnych  innych niż fundusze strukturalne 

aa-71-02-02-ee-nr umowy 
Koszty kształcenia na studiach podyplomowych  finansowane  z 

funduszy strukturalnych UE 

aa-71-02-02-01-nr umowy  Koszt kwalifikowalny 

aa-71-02-02-02-nr umowy 
Koszt niekwalifikowalny 

 

KURSY 

 aa-72-02-cc-ee-nr umowy Koszty prowadzenia kursów finansowane  z  przychodów  własnych 



 
aa-72-02-01-00-nr umowy 

Koszty prowadzenia kursów finansowane  z  przychodów  własnych 

innych niż fundusze strukturalne i inne środki zagraniczne 

aa-72-02-02-ee-nr umowy Koszty prowadzenia kursów finansowane z  funduszy strukturalnych  

aa-72-02-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-72-02-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

aa-72-02-03-00-nr umowy 
Koszty prowadzenia kursów finansowane ze środków zagranicznych 

 innych  niż fundusze strukturalne 

aa-72-02-03-01-nr umowy  Koszt kwalifikowalny 

aa-72-02-03-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

INNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 aa-70-02-cc-ee-nr umowy Koszty  innej  działalności  dydaktycznej  finansowane z  przychodów  

własnych 

aa-70-02-01-ee-nr umowy Koszty innej działalności dydaktycznej finansowane z przychodów 

własnych innych niż fundusze strukturalne 

aa-70-02-01-01-nr umowy 
Koszty przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich 

finansowane przez podmioty zewnętrzne i Collegium Medicum 

aa-70-02-01-02-nr umowy Koszty organizacji konferencji, sympozjów, warsztatów, pokazów 

aa-70-02-01-03-nr umowy 

Koszty utrzymania stypendystów RP,  studentów i doktorantów -wydatki 

refundowane przez Biuro  Uznawalności  Wykształcenia i Wymiany 

Międzynarodowej 

aa-70-02-01-04-nr umowy Składka zdrowotna studentów i doktorantów finansowana przez  MNiSW 

aa-70-02-01-05-nr umowy Amortyzacja  (środki obce)-dotyczy konta 521 (koszty wydziałowe) 

aa-70-02-01-06-nr umowy Nieodpłatnie otrzymane księgozbiory 

90-70-02-01-07-nr umowy Koszty związane z rekrutacją 

90-70-02-01-08-nr umowy Koszt  legitymacji studenckich, dyplomów, druków 

90-70-02-01-09-nr umowy 

Koszty innej    działalności  dydaktycznej  finansowane  z pozostałych 

przychodów  własnych 

(księgowanie na tym koncie po uzgodnienu z  z-cą Kwestora) 

90-70-02-01-10-nr umowy Amortyzacja (środki obce)-dotyczy  konta 551 (koszty ogólne Uczelni) 

aa-70-02-02-ee-nr umowy 
Koszty innej   działalności  dydaktycznej  finansowane  z  funduszy  

strukturalnych 

aa-70-02-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-70-02-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

 
aa-70-02-03-ee-nr umowy 

Koszty innej działalności dydaktycznej finansowane ze środków 

zagranicznych innych niż fundusze strukturalne 



 aa-70-02-03-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

 aa-70-02-03-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

INNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA-PROJEKTY 

 75-bb-02-01-ee-nr umowy  PROJEKTY -  inne  fundusze  

75-bb-02-01-01-nr umowy Koszty  kwalifikowane  

75-bb-02-01-02-nr umowy Koszty  niekwalifikowane  

75-bb-02-02-ee-nr umowy PROJEKTY  -  fundusze strukturalne UE 

75-bb-02-02-01-nr umowy Koszty kwalifikowane 

75-bb-02-02-02-nr umowy Koszty niekwalifikowane 

JEDNOSKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I INNE 

 40-01-00-00-00-nr umowy ACKiSz  Klub Od Nowa 

40-03-00-00-00-nr umowy ACKiSz  UR  Radio Sfera 

40-04-00-00-00-nr umowy ACKiSz  Chór Akademicki 

40-05-00-00-00-nr umowy ACKiSz  Pozostała Działalność Kulturalna Studentów 

41-00-00-00-00-nr umowy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
57-00-00-00-00-nr umowy Uniwersyteckie  Centrum Sportowe  

90-01-41-cc-ee-nr umowy Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 

90-01-41-02-ee-nr umowy Koszty finansowane z funduszy strukturalnych 

90-01-41-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

90-01-41-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

90-01-66-00-00-nr umowy Koszty związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów 

niepełnosprawnych finansowane z dotacji z budżetu państwa 

31-00-00-00-00-nr umowy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu 

65-00-00-00-00-nr umowy Wydawnictwo Naukowe UMK 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14  
Kanclerza UMK z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
 
II.   KONTO 710 „KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ” 
 

Lp. Analityka do konta 500 koszt 
własny działalności 

dydaktycznej 
 

Wyszczególnienie 

1 2 3 
STUDIA STACJONARNE 

 aa-51-01-01-ee-nr umowy Koszt własny kształcenia na studiach  stacjonarnych  finansowany              

z dotacji z budżetu państwa 

aa-51-01-01-00-nr umowy Działalność dydaktyczna 

aa-51-01-02-00-nr umowy Zadania projakościowe – stypendia doktoranckie 

aa-51-01-03-00-nr umowy Zadania projakościowe – poprawienie jakości  kształcenia 

aa-51-02-cc-ee-nr umowy Koszt własny  kształcenia na studiach stacjonarnych finansowany  z 

przychodów  własnych 

aa-51-02-01-00-nr umowy Koszt własny  kształcenia na studiach stacjonarnych finansowany  z 

przychodów własnych  innych  niż fundusze strukturalne 

aa-51-02-02-ee-nr umowy Koszt własny  kształcenia na studiach stacjonarnych finansowany z 

funduszy strukturalnych UE 

aa-51-02-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-51-02-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 aa-52-00-00-00-nr umowy Koszt własny  kształcenia na studiach niestacjonarnych 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 
aa-71-02-cc-ee-nr umowy 

Koszt własny  kształcenia na studiach  podyplomowych finansowany 

z przychodów  własnych  

 
aa-71-02-01-00-nr umowy 

Koszt własny  kształcenia na studiach  podyplomowych finansowany 

z przychodów  własnych  innych niż fundusze strukturalne 

aa-71-02-02-ee-nr umowy 
Koszt własny  kształcenia na studiach  podyplomowych finansowany 

z funduszy strukturalnych UE 

aa-71-02-02-01-nr umowy Koszty kwalifikowalne 

aa-71-02-02-02-nr umowy 
Koszty niekwalifikowalne 

 

KURSY 

 
aa-72-02-cc-ee-nr umowy 

Koszt własny prowadzenia kursów finansowany z przychodów  

własnych  



 
aa-72-02-01-00-nr umowy 

Koszt własny prowadzenia kursów finansowany z przychodów  własnych 

innych niż fundusze strukturalne i inne środki zagraniczne 

aa-72-02-02-ee-nr umowy 
Koszt własny prowadzenia kursów finansowany z funduszy 

strukturalnych UE 

aa-72-02-02-01-nr umowy Koszty kwalifikowalne 

aa-72-02-02-02- umowy Koszty niekwalifikowalne 

aa-72-02-03-ee-nr umowy 
Koszt własny prowadzenia kursów finansowany ze środków 

zagranicznych  inne niż fundusze strukturalne 

aa-72-02-03-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-72-02-03-02- umowy Koszt niekwalifikowalny 

INNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

VI aa-70-02-cc-ee-nr umowy Koszt własny  innej  działalności  dydaktycznej  finansowany  z 

przychodów   własnych 

aa-70-02-01-ee-nr umowy Koszt własny  innej  działalności  dydaktycznej  finansowany  z 

przychodów   własnych innych niż fundusze strukturalne 

aa-70-02-01-01-nr umowy Koszt własny  przewodów doktorskich, habilitacyjnych  i profesorskich 

finansowany  przez podmioty zewnętrzne i Collegium Medicum 

aa-70-02-01-02-nr umowy Koszt własny  organizacji  konferencji, sympozjów, warsztatów, 

pokazów 

aa-70-02-01-03-nr umowy Koszt własny  utrzymania stypendystów RP,  studentów i doktorantów -

wydatki refundowane przez Biuro  Uznawalności  Wykształcenia i 

Wymiany Międzynarodowej 

aa-70-02-01-04-nr umowy Koszt własny-składka  zdrowotna studentów i doktorantów finansowana 

przez MNiSW 

aa-70-02-01-05-nr umowy Amortyzacja  (środki obce) –dotyczy konta 521 (koszty wydziałowe) 

aa-70-02-01-06-nr umowy Nieodpłatnie otrzymane księgozbiory 

90-70-02-01-07-nr umowy Koszt własny- rekrutacja 

90-70-02-01-08-nr umowy Koszt  własny- legitymacje  studenckie, dyplomy, druki 

90-70-02-01-09-nr umowy 

 

Koszt własny innej  działalności  dydaktycznej  finansowany  z 

pozostałych przychodów własnych 

(księgowanie na tym koncie po uzgodnieniu z z-cą  Kwestora) 

 

90-70-02-01-10-nr umowy Amortyzacja (środki obce) – dotyczy konta 551 (koszty ogólne Uczelni) 

aa-70-02-02-ee-nr umowy Koszt własny  innej działalności dydaktycznej- fundusze strukturalne  

aa-70-02-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

aa-70-02-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 



 aa-70-02-03-ee-nr umowy Koszt własny innej działalności dydaktycznej finansowany ze 

środków zagranicznych innych niż fundusze strukturalne 

 aa-70-02-03-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

 aa-70-02-03-02-nr umowy  Koszt niekwalifikowalny 

INNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - PROJEKTY 

 75-bb-02-01-ee-nr umowy  PROJEKTY -   inne  fundusze  

75-bb-02-01-01-nr umowy Koszty  kwalifikowane  

75-bb-02-01-02-nr umowy Koszty niekwalifikowalne 

75-bb-02-02-ee-nr umowy PROJEKTY  -   fundusze strukturalne UE 

75-bb-02-02-01-nr umowy Koszty kwalifikowane 

75-bb-02-02-02-nr umowy Koszty niekwalifikowane 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI 

 

90-01-66-00-00-nr umowy 

Koszt własny  związany  z  kształceniem i rehabilitacją leczniczą 

studentów niepełnosprawnych sfinansowany z dotacji z budżetu 

państwa 

 
90-01-41-02-ee-nr umowy 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów-koszt własny 

finansowany z funduszy nstrukturalnych 

 90-01-41-02-01-nr umowy Koszt kwalifikowalny 

 90-01-41-02-02-nr umowy Koszt niekwalifikowalny 

 
 
 
 

Objaśnienia: 
 
aa   -  Wydział – zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora UMK  w sprawie 

kodowania struktury organizacyjnej oraz rodzajów i systemów studiów 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

bb   -  Numer analityczny jednostki, działu nadaje Kwestura 
 


