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ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2012 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 

(z późniejszymi zmianami)  
 
 

Na  podstawie  art. 66  ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. 
Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 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 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
 

„13. WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 

zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 

  1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru 

operacji - w przypadku sprzedaŜy lub kupna walut oraz zapłaty naleŜności 

lub zobowiązań; 

  2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 

z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty naleŜności lub 

zobowiązań, jeŜeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w 

pkt 1, a takŜe w przypadku pozostałych operacji. 

Rozchód środków pienięŜnych na rachunkach walutowych wycenia się metodą FIFO. 

W przypadku wpływu na rachunek walutowy (np.: dotacji celowych w walucie) stosuje się 

średni kurs NBP z dnia poprzedzającego datę wpływu.”; 

 

 2/pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

 

„14. Koszty zagranicznych podróŜy słuŜbowych przelicza się po kursie z dnia pobrania 
zaliczki. Zwrot i dopłatę wynikającą z rozliczenia delegacji zagranicznej wycenia się 
równieŜ według kursu z dnia pobrania zaliczki. 
W przypadku zakupu  przez Uczelnię waluty na zaliczkę  stosuje się kurs faktycznie 
zastosowany.  
W przypadku wpływu na rachunek walutowy (np.: dotacji celowych w walucie) stosuje się 
średni kurs NBP z dnia poprzedzającego datę wpływu.  
W przypadku gdy zaliczki nie pobrano, koszty zagranicznej podróŜy słuŜbowej wycenia 
się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. 
Dniem rozliczenia delegacji przez pracownika jest: 

1) data rozliczenia przez pracownika dokumentu „Rachunek kosztów podróŜy”, 
jeśli pracownik dostarczy dokumenty w przepisowym terminie do 14 dni 
liczonym od daty zakończenia podróŜy słuŜbowej, 
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2) jeśli data rozliczenia delegacji przez pracownika przekracza 14 dni od 
momentu zakończenia podróŜy słuŜbowej, to za datę rozliczenia przyjmuje 
się 14 dzień liczony od dnia jej zakończenia.” 

 
 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 
2012 r. 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 


