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ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 marca 2009 r.  
 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) 

rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1 W dziale I Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości 
w Uniwersytecie Wrocławskim dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

 
„14. Koszty zagranicznych podróży służbowych przelicza się według kursu po jakim 

wyceniono walutowy rachunek bankowy w dniu pobrania zaliczki przez pracownika. 
W przypadku zakupu waluty przez uczelnię stosuje się kurs sprzedaży banku.  
W przypadku wpływu na rachunek walutowy (np. dotacji celowych w walucie) 
stosuje się kurs kupna banku. Zwrot i dopłatę wynikającą z rozliczenia delegacji 
zagranicznej wycenia się również według kursu z dnia pobrania zaliczki.  
W przypadku gdy zaliczki nie pobrano, koszty zagranicznej podróży służbowej 
wycenia się według kursu po jakim wyceniono rachunek bankowy w dniu rozliczenia 
(nie później niż 14 dnia od daty zakończenia podróży służbowej) tj. według kursu 
sprzedaży banku dla waluty zakupionej przez uczelnię lub kursu kupna banku dla 
dotacji celowych wpływających na walutowy rachunek bankowy Uniwersytetu.” 

 
2. Po wprowadzeniu zmiany określonej w ust. 1 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie 

określone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kwestorowi.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 13 /2009 
z dnia 3 marca 2009 r. 
 
Załącznik Nr 1 

 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku 

finansowego stosowane w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

I.  Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy  
w następujący sposób: 
1. Środki  trwałe oraz  wartości  niematerialne i  prawne – według  cen  nabycia lub  

kosztów  wytworzenia  lub  wartości  przeszacowanej  (po  urzędowej  aktualizacji 
wyceny środków  trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), 
a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

• Środki  trwałe  amortyzuje  się  liniowo stosując  zasady  zgodnie z  art. 
16a - 16m  oraz  stawki  amortyzacyjne  zgodnie  z  Załącznikiem Nr 1 
do ustawy z  dnia 15  lutego 1992 r. o  podatku dochodowym od  osób  
prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654,  
z późniejszymi zmianami). 

• Amortyzacji  podlegają środki trwałe z  wyjątkiem budynków  i  budowli 
oraz środków trwałych przejętych przez uczelnię po  zakończeniu  prac 
naukowo - badawczych, finansowych ze środków Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

• Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od gruntów stanowiących 
własność Uniwersytetu. Prawo wieczystego użytkowania gruntu 
otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa amortyzuje się,  
a równowartość amortyzacji stanowi przychody  operacyjne i  podlega 
rozliczeniu z  międzyokresowym rozliczeniem przychodów. 

• Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo  
w  momencie oddania do użytkowania. 

• Wartości niematerialne i prawne amortyzowane  są  według stawki 30%. 
 

2. Środki trwałe w  budowie – w wysokości ogółu kosztów związanych z ich nabyciem 
lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z  tytułu trwałej utraty wartości. 

 
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – 

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości lub 
według wartości godziwej. 

 
4. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej, a  krótkoterminowe  

inwestycje, dla  których  nie  istnieje aktywny rynek,  wycenia  się według wartości 
godziwej. 

 
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 

6. Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
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7. Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. 
 

8. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
 

9. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w  wartości  nominalnej. 
 

10. Produkty  gotowe  i  produkcję  nie zakończoną – po koszcie wytworzenia, który 
obejmuje koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 

 
11. Na  dzień  bilansowy - aktywa  i  pasywa  wyrażone  w  walutach  obcych  –   po 

obowiązującym  na  ten dzień  średnim kursie ustalonym przez  Narodowy Bank 
Polski. 

 
12. Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności  

i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia lub ceny 
nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 
13. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie wynikającym z 
zastosowania metody podatkowej zapisanej w art. 15a ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Rozchód środków pieniężnych na rachunkach walutowych 
wycenia się metodą FIFO. 

 
14. Koszty zagranicznych podróży służbowych przelicza się według kursu po jakim 

wyceniono walutowy rachunek bankowy w dniu pobrania zaliczki przez pracownika. 
W przypadku zakupu waluty przez uczelnię stosuje się kurs sprzedaży banku.  
W przypadku wpływu na rachunek walutowy (np. dotacji celowych w walucie) stosuje 
się kurs kupna banku. Zwrot i dopłatę wynikającą z rozliczenia delegacji zagranicznej 
wycenia się również według kursu z dnia pobrania zaliczki. W przypadku gdy zaliczki 
nie pobrano, koszty zagranicznej podróży służbowej wycenia się według kursu po 
jakim wyceniono rachunek bankowy w dniu rozliczenia (nie później niż 14 dnia od 
daty zakończenia podróży służbowej) tj. według kursu sprzedaży banku dla waluty 
zakupionej przez uczelnię lub kursu kupna banku dla dotacji celowych wpływających 
na walutowy rachunek bankowy Uniwersytetu. 

 
 
II.  Zasady ustalania wyniku finansowego w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

1. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ustala się stosowanie rachunku zysków  
i strat w wariancie porównawczym zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 
694, z późniejszymi zmianami). 

 
2. Ewidencja  kosztów  działalności  Uniwersytetu  prowadzona jest w układzie 

rodzajowym  w  ramach  kont  zespołu  „4”, a  następnie za  pośrednictwem  konta 
„490” „Rozliczenie kosztów”  –  koszty  odnoszone są do poszczególnych typów 
działalności i miejsc powstawania na odpowiednie konta zespołu „5”. 
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 Na kontach zespołu „5” – koszty w  układzie kalkulacyjnym – ujmuje się  poniesione 
koszty: 

1/ działalności podstawowej: 
a/ dydaktycznej – z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne 

według prowadzonych zadań dydaktycznych, 
b/ naukowo-badawczej – z podziałem na poszczególne jednostki 

organizacyjne oraz według tematów prac badawczych, z dalszym 
podziałem według rodzajów badań, 

2/ działalności bytowej – zbiorowe zakwaterowanie (hotele asystenta), 
3/ działalności pomocniczej – według zleceń (drukarnia), 
4/ koszty wydziałowe – według jednostek organizacyjnych, 
5/ koszty ogólnouczelniane – według jednostek organizacyjnych i zadań, 
6/ koszty remontów budynków i budowli – z podziałem na poszczególne 

jednostki organizacyjne oraz zgodnie z zadaniami ujętymi w planie remontów 
Uniwersytetu. 

 
3. Dla potrzeb rachunku kosztów ustala się następujące poziomy rozliczenia kosztów 

pośrednich: 
   1/ koszty ogólnowydziałowe, 
   2/ koszty ogólnouczelniane. 

 
4. Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych następuje proporcjonalnie 

do kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności wskaźnikiem 
rzeczywistym. 

 
5. Wysokość stawek narzutu kosztów pośrednich rozliczanych na działalność naukowo-

badawczą ustala Rektor. 
 

6. Narzut kosztów pośrednich (ogólnouczelnianych) rozliczanych na Fundusz Pomocy 
Materialnej dla studentów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studenckiego. 

 
7. Narzuty kosztów pośrednich pokrywają w równym stopniu (po 50%) koszty 

ogólnouczelniane i koszty jednostki rozliczeniowej. 
 

8. Na podstawie art. 54 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości  
ustala się poziom  istotności błędu podstawowego w wysokości 2% sumy bilansowej. 

 
9. W roku 2006 i latach następnych Uczelnia tworzy rezerwę na świadczenia 

pracownicze tj. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. 
 

10. Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu prowadzonych studiów podyplomowych  
zostaje oparta na metodzie wyniku zerowego, tzn. na dzień bilansowy przypisuje się 
przychody do wysokości poniesionych w danym okresie kosztów. 

 


