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Zarządzenie Nr  67/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
                                                 z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 

w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości  
niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 65, poz. 385), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 
591) oraz art. 16 a do 16 m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje : 
  
 § 1. Wprowadza się : 
   1/ „Instrukcję w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących  środ-

ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w brzmieniu Załączni-
ka Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

   2/ „Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych” w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia, 

3/ Tabelę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
w brzmieniu Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
 § 2. Zobowiązuje się kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i komó-
rek administracyjnych do sprawowania nadzoru nad prowadzeniem ewidencji składników mająt-
kowych. 
 
 §  3. Zobowiązuje się kierownika Działu Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury 
do : 

   1/ sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem ewidencji i  obiegiem 
dokumentów  dotyczących  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych i 
prawnych, 

   2/ zaopatrzenia poszczególnych jednostek organizacyjnych w księgi ewidencji 
środków trwałych. 

 
 § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Admi-
nistracyjnemu. 
 
 § 5. Traci  moc  zarządzenie  Nr  38/96  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  
2 września 1996 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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           Załącznik Nr 1 
           do zarządzenia Nr 67/2001 r. 
           z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 
 

 
I N S T R U K C J A 

 
w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
 § 1. Niniejsza Instrukcja ustala zasady ewidencji rzeczowego majątku trwałego  oraz wartości 
niematerialnych i prawnych Uczelni. 
 
 § 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji użyte jest określenie: 
         1.  Środki trwałe – oznacza ono stanowiące własność lub współwłasność Uczelni : 
      1/ nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną  własnością lokale, 

budowle i inwestycje w obcych środkach trwałych), 
  2/ maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty kompletne i zdatne  do 

użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuż-
szym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni, zwią-
zane z prowadzoną działalnością lub do oddania w używanie na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, 

3/ przedmioty, które przed dniem 1 stycznia 1995 r. nie były zaliczone do środków 
trwałych: książki, dzieła sztuki, eksponaty muzealne, meble, dywany, urządzenia 
sygnalizacyjno - alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, 

4/ obce środki trwałe używane przez jednostki organizacyjne Uczelni na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie 
z odrębnymi przepisami środki te są zaliczane do składników majątku Uczelni. 

 2. Jeżeli jednostki organizacyjne Uczelni nabędą lub wytworzą we własnym zakresie 
składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany okres 
używalności równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych, a faktyczny okres 
ich używania przekroczy rok, zobowiązane są w pierwszym miesiącu po upływie roku zaliczyć te 
składniki do środków trwałych, włączając je do ewidencji w cenie nabycia lub po kosztach wy-
tworzenia. Koszty jednostki organizacyjnej powinny być skorygowane o różnicę pomiędzy ceną 
nabycia lub wytworzenia środka trwałego, a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadających na 
okres ich dotychczasowego użytkowania.  
 

  § 3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji użyte jest określenie: 
        1. Wartość początkowa środków trwałych – oznacza ono wartość, według  której  włącza 

się środki trwałe do ewidencji.  
        2. Za wartość początkową uważa się : 
     1/ cenę nabycia - w razie nabycia w drodze kupna - stanowiącą rzeczywistą cenę skład-

nika majątkowego, obejmującą kwotę należną  sprzedającemu, powiększoną o  
koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do 
używania, a w szczególności powiększona o koszty: transportu, załadunku i wyła-
dunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, 
odsetek, prowizji i różnic kursowych oraz o podatek od towarów i usług VAT, z 
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wyjątkiem  tych przypadków, w których przysługuje zwrot tego podatku (np. zakup 
z dotacji „Tempus”): 

    a/   w przypadku importu, cena nabycia tworzona jest na podstawie ceny dewizowej 
towaru i średniego kursu celnego waluty, wg tabeli NBP, z dnia przekroczenia 
granicy. Kurs ten zostaje określony w Jednolitym Dokumencie Administracyj-
nym SAD przez Urząd Celny, w czasie odprawy celnej, 

    b/ cena ewidencyjna środka trwałego obejmuje cenę nabycia powiększoną o należ-
ne opłaty importowe ( cło, akcyza, opłaty celne, prowizje bankowe i inne koszty 
związane z dostawą towaru), oraz różnice kursowe i podatek VAT,  

    c/ towary importowane: 
     1/ o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturowym, 
     2/ substancje  biologiczne lub  chemiczne , nieprodukowane w kraju, 
         nadające się głównie do celów naukowych, przywożone w ilościach,  
         które nie wskazują na przeznaczenie handlowe, 
    zwolnione są z cła, jeżeli zostały umieszczone w wykazach opracowanych przez 

stosownych ministrów, a jednocześnie nie będą stosowane do działalności go-
spodarczej i ulegną dalszej odsprzedaży w ciągu 5 lat od daty dokonania odpra-
wy celnej ( art. 19015 i 19016 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny – 
tekst jednolity z późniejszymi  zmianami:   Dz. U. z 2001 r. Nr 75 poz. 802),     

  2/ koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we  własnym zakresie - stanowiący war- 
   tość  w  cenie nabycia zużytych do wytworzenia rzeczowych  składników majątku 
          i wykorzystanych usług obcych, koszt wynagrodzeń za pracę  wraz  z pochodnymi 
          i inne koszty dające  się  zaliczyć  do  wartości  wytworzonych  przedmiotów  ma- 
          jątkowych (do  kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych Uczelni), 

  3/ wartość rynkową - w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieod-
płatny sposób - określaną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej 
miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny lub 
umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. 

 
 § 4. Ilekroć w niniejszej Instrukcji użyte jest określenie: 

1/ umorzenie środków trwałych – oznacza ono okresowe korygowanie wartości po-
czątkowej tych środków o wartość ich zużycia, 

2/ amortyzacja – oznacza ono wyrażone w kwocie pieniężnej fizyczne zużycie środ-
ków trwałych w wyniku ich eksploatacji, wliczane do kosztów działalności jednost-
ki. 

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej Instrukcji użyte jest określenie: 
      1. Księgi inwentarzowe – oznacza ono szczegółowe rejestry środków trwałych oraz war-

tości niematerialnych i prawnych prowadzone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych  
według grup i rodzajów składników majątkowych. 

2. Ewidencja powinna zapewnić ustalenie dla każdego środka, według miejsca użytko-
wania i osób materialnie odpowiedzialnych, między innymi: 
    1/   identyfikacji jednostkowej (za pomocą numeru inwentarzowego oraz numeru fa-

brycznego dla przedmiotów majątkowych, które ten numer posiadają), 
   2/   wartości początkowej, 
    3/   klasyfikacji rodzajowej (dla potrzeb obliczenia amortyzacji i sprawozdawczości), 
    4/   daty przyjęcia do użytkowania, 
    5/   kosztów ulepszenia (przebudowy, rekonstrukcji lub modernizacji), 
    6/   ewentualnych zmian miejsca użytkowania środka trwałego. 
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  3. Zapisy w księgach inwentarzowych są dokonywane chronologicznie. Księgi inwenta-
rzowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia są drukami 
ścisłego zarachowania. 
 
 
II.  Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych  
 

  § 6. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KRST) określana jest przez Główny Urząd 
Statystyczny, a ich nazwy (grupy, podgrupy i rodzaje) określa rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych – Dz. U. Nr 112, poz. 1317. 
 
  § 7.1. Sposób ewidencji i dokonywania odpisów amortyzacyjnych zależy od wartości środka 
trwałego : 
          1/ ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł jest pro-

wadzona w księgach inwentarzowych, z oznaczeniem „Księga inwentarzowa  środ-
ków  trwałych ”. Środki trwałe tej grupy amortyzowane są w czasie, 

       2/ ewidencja środków trwałych o wartości początkowej od 350 zł do 3500 zł (włącz-
nie) prowadzona jest w księgach inwentarzowych, z  oznaczeniem „Księga inwenta-
rzowa środków trwałych o niskiej wartości”. Środki te  amortyzowane są jednora-
zowo. W grupie tej, bez względu na wartość początkową, ujmuje się pościel, urzą-
dzenia elektryczne, sprzęt przeciwpożarowy, maszyny liczące i piszące, aparaty te-
lefoniczne, meble oraz żaluzje  wewnętrzne. Środki tej grupy amortyzowane są jed-
norazowo, 

      3/ ewidencja składników majątkowych o wartości początkowej niższej niż 350 zł pro-
wadzona jest w jednostkach organizacyjnych tylko ilościowo. 

   2. Wzór ewidencji ilościowej składników majątkowych o niskiej wartości stanowi Za-
łącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. 
 
   § 8. W uzasadnionych przypadkach można ująć w ewidencji ilościowej składniki majątkowe 
o wartości przekraczającej 350 zł, jeżeli są to przedmioty kruche, o bardzo krótkim okresie użyt-
kowania. Zakwalifikowanie tych przedmiotów do ujęcia wyłącznie w ewidencji ilościowej wy-
maga akceptacji upoważnionego pracownika Działu Środków Trwałych i Materiałowych Kwe-
stury. 
 
   § 9. Wykładzina podłogowa, firanki, zasłony i obrusy podlegają ewidencji ilościowej bez 
względu na ich cenę. 
 
   § 10.1. Ewidencja ilościowa w formie zwartej księgi jest drukiem ścisłego zarachowania. 
Przed wydaniem powinna mieć wszystkie strony ponumerowane i zostać podpisana przez Dyrek-
tora Administracyjnego oraz  Kwestora. 
 
         2. Rejestr wydanych ksiąg ewidencji ilościowej prowadzi Dział Środków Trwałych i Ma-
teriałowych Kwestury. 
 
     3. Za prawidłowość ewidencji ilościowej składników majątkowych odpowiada kierownik  
jednostki organizacyjnej, natomiast nadzór merytoryczny nad nią sprawuje Kwestura. 
 
  4. Ewidencja ilościowa powinna być prowadzona w sposób bieżący, oddzielnie dla każ-
dego asortymentu. 
 



 

(Dział Organizacyjny-2001) 

5 

 

    5. Likwidacji przedmiotów o niskiej wartości, będących w ewidencji ilościowej, dokonuje 
wewnętrzna komisja likwidacyjna. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel jednostki 
organizacyjnej, administrator, konserwator, kierownik domu studenckiego lub inna osoba. 
 
        6. Wzór „Protokołu likwidacji przedmiotów o niskiej wartości będących w ewidencji ilo-
ściowej”  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 
 
        7. Dowody zakupu (faktury VAT, rachunki ) przedmiotów o niskiej wartości, będących w 
ewidencji ilościowej, powinny zawierać klauzulę o wpisie do ksiąg z podaniem numeru  strony i 
pozycji oraz datę  i  podpis pracownika  prowadzącego ewidencję ilościową.  
 
   § 11. Odzież ochronna i robocza oraz obuwie powinny być ewidencjonowane w kartotekach 
osobistego wyposażenia. Ewidencję odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia prowadzi Sekcja 
Zaopatrzenia w Dziale Administracyjno - Gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi   zasadami 
określonymi odrębnym zarządzeniem Rektora. 
 
  § 12.1. Środki trwałe ujęte  w odpowiednich księgach inwentarzowych (środków trwałych, 
wyposażenia), a kwalifikujące się obecnie do innej grupy, pozostają w tej samej ewidencji aż do 
czasu ich całkowitego zużycia lub wycofania z ewidencji z innych przyczyn. 
       2. Dawne wyposażenie przeniesione z ewidencji ilościowo - wartościowej do ewidencji 
ilościowej, na mocy pisma okólnego Nr 8/95 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12  
grudnia 1995 r. w sprawie ewidencjonowania majątku w Uniwersytecie Wrocławskim, wpisuje 
się do księgi stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. 
 
  § 13.1. Każdy przedmiot majątkowy przed wprowadzeniem do ewidencji (zarówno ilościowo 
- wartościowej, jak również ilościowej) należy w sposób trwały oznakować numerem inwenta-
rzowym. 
      2. Numer inwentarzowy powinien zawierać : 

   1/ dla środków trwałych: numer pola  spisowego, KRST,  kolejny numer środka w 
grupie oraz numer jego części składowej, 

2/ dla środków trwałych o niskiej wartości: numer pola spisowego, grupę rodzajową 
oraz jego numer, 

3/ dla przedmiotów z ewidencji ilościowej: numer pola spisowego oraz stronę i pozy-
cję w ewidencji, np. DS-120/5/12, z wyjątkiem przedmiotów, na których - ze 
względu na specyfikę wyposażenia - nie jest to możliwe (np. obrusy, zasłony, 
ręczniki), a które – w związku z powyższym - należy oznakować za pomocą trwa-
łej pieczątki: „Uniwersytet Wrocławski ..............................” 

               nazwa obiektu 
    3. W formie naklejki zaleca się jedynie oznakowanie przedmiotów majątkowych, będą-
cych w okresie gwarancji lub pochodzących z działalności umownej w trakcie jej realizacji. 
 
III.  Dokumenty stanowiące podstawę ewidencji środków trwałych 
 
  § 14. Podstawę przyjęcia środka trwałego do ewidencji stanowią następujące dokumenty : 

 1/   Faktura VAT - zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
  2/  „OT” - przyjęcie środka trwałego (np. w przypadku zakupu) - dla środków trwałych o 

wartości początkowej wyższej niż 3500 zł oraz sprzętu komputerowego bez względu 
na jego wartość, 

   3/  „PT” - protokół  przekazania – przyjęcia  środka  trwałego, dla  środków przyjętych z 
jednostek obcych lub inwestycji własnej, 
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 4/  protokół zdawczo - odbiorczy majątku trwałego finansowanego ze środków działalno-
ści umownej Komitetu Badań Naukowych ( badań własnych, działalności statutowej i 
grantów indywidualnych), 

     5/   protokół ujawnienia środka trwałego, 
     6/   protokół wytworzenia środków trwałych, 

 7/  inne dokumenty świadczące o przekazaniu  środka  trwałego  na  rzecz Uczelni  (np. 
decyzje o darowiźnie, protokoły wyceny). 

 
   § 15. Zasady sporządzania i obiegu dokumentów, wymienionych w § 14, określa Instrukcja 
obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, wprowadzona zarządzeniem Nr 
40/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 1997 r. z późniejszymi zmianami. 
 
   § 16.1. W przypadku gdy środki trwałe zostały ulepszone (np. rozbudowane, zmodernizowa-
ne lub zrekonstruowane), wartość początkową  tych środków powiększa się o koszty zakupu (lub 
wytworzenia) elementów nowobudowanych lub urządzeń peryferyjnych wraz  z kosztami ich 
montażu (instalacji). Środki trwałe mogą być ulepszone pod warunkiem, że poniesione dodatko-
we  nakłady  na  ich ulepszenie spowodują zwiększenie ich pierwotnej użyteczności (funkcjonal-
ności), wydłużenie okresu ich używalności, poprawę ich jakości lub obniżkę kosztów ich eksplo-
atacji. 
        2. Każdorazowe ulepszenie środka trwałego wymaga sporządzenia tzw. „Protokołu zmia-
ny wartości środka trwałego”. 
        3. Wzór „Protokołu zwiększenia/zmniejszenia wartości środka trwałego” stanowi Załącz-
nik Nr 3 i 4 do niniejszej Instrukcji. 
        4. Jeżeli modernizacja środka trwałego dokonana została jednocześnie (w ciągu tego sa-
mego miesiąca) z wymontowaniem części urządzenia, sporządzany jest „Protokół zmiany warto-
ści środka trwałego” – Załącznik Nr 5 do Instrukcji. 
 
   § 17.1. W przypadku przyjęcia środka trwałego lub oprogramowania zakupionego w ramach 
działalności umownej, ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym, należy w protokole 
przekazania - poza wartością zakupu - określić wartość wyliczoną przy  zastosowaniu wskaźnika 
przeliczeniowego Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w związku z przeszacowaniem 
środków trwałych. 
        2. W przypadku gdy wartość wyliczona przy zastosowaniu wskaźnika przekracza 10 % 
aktualnej przeciętnej ceny rynkowej na danym terenie, należy przyjąć cenę rynkową, według  
której  nastąpi odpowiednia ewidencja na  koncie „środki trwałe” lub „wartości niematerialne i 
prawne”. Umotywowany wniosek z propozycją ceny składa jednostka organizacyjna. 
 
  § 18. W przypadku przyjęcia darowizny przedmiotów majątkowych od instytucji zagranicz-
nych, podstawą ewidencji jest wartość złotówkowa wyliczona w oparciu o akt darowizny i do-
kument odprawy celnej SAD. Gdy odprawa celna nie jest ustawowo wymagana, przyjmuje się 
wartość z dokumentu darowizny lub wartość szacunkową zbliżoną do cen rynkowych. Wyceny 
dokonuje Dział Aparatury Naukowej i Eksportu. 
 
  § 19. Składniki majątkowe zakupione za granicą  wycenia  się według obowiązującego w 
dniu przekroczenia granicy kursu waluty obcej. Wycena wartości zakupionych za granicą  skład-
ników majątkowych zostanie dokonana na podstawie dokumentu SAD według wzoru – Załącz-
nik Nr 6 do Instrukcji. Dla dostaw, które z uzasadnionych przyczyn nie są udokumentowane 
SAD (np. książki), wyceny dokonuje się według tabeli kursowych Narodowego Banku Polskie-
go, biorąc za podstawę dzień otrzymania dostawy. Natomiast w przypadku importu czasopism 
rozliczenia dewizowe sporządzane są przez Dział Finansowy Kwestury według kursu waluty 
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obcej na dzień wystawienia faktury. Przy wycenie książek i czasopism należy stosować wzory 
Załącznika 6a i 6b do niniejszej Instrukcji. 
 
  § 20. Jeżeli następuje przyjęcie darowizny krajowej bez wcześniej sporządzonej umowy da-
rowizny lub innego aktu o podobnym charakterze, jej wartość szacunkową określa kierownik 
jednostki organizacyjnej, a w przypadku aparatury naukowej i wyposażenia biurowego - Dział 
Aparatury Naukowej i Eksportu, sporządzając protokół wyceny. 
 
 IV.  Zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 
 
     § 21. Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez Uczelnię prawa majątkowe nadające 
się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności : 

      1/  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
  2/  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
  3/  prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
  4/  prawa autorskie, 

 5/ prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobni-
czych, oraz licencje, 

 6/ programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok 
przeznaczone na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni lub do oddania w uży-
wanie na podstawie stosownej umowy. 

 
  § 22. Od  wartości  niematerialnych  i  prawnych  dokonuje  się odpisów amortyzacyjnych w 
równych ratach przez okres do pięciu lat - nie krótszym jednak niż dwa lata, bez względu na  
wysokość wartości początkowej. Wysokość odpisów ustala się na początku ich dokonywania. 
 
  § 23. Jednostki Uczelni prowadzą ewidencję  wartości niematerialnych i prawnych w księ-
gach inwentarzowych według zasad określonych w rozdziale II niniejszej Instrukcji. Ponadto w 
„uwagach” należy wpisać informację zawierającą  numer licencji oraz nazwisko osoby odpowie-
dzialnej za przestrzeganie warunków licencji. 
 
  § 24. Podstawę przyjęcia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych ze 
środków własnych Uczelni, stanowi faktura VAT i dokument „OT”. W przypadku przyjęcia na 
stan majątku Uniwersytetu oprogramowania zakupionego w ramach działalności umownej lub  
nabytego w drodze darowizny, podstawę ewidencji stanowią protokoły przyjęcia. W razie zakupu 
oprogramowania za granicą do faktury należy dołączyć kopię dokumentu SAD i wycenę sporzą-
dzoną przez Dział Aparatury Naukowej i Eksportu według zasad określonych w  rozdziale III § 
19. 
 
  § 25. Zakupione oprogramowanie nie może stanowić części składowej komputerów i nie mo-
że podwyższać ich wartości początkowej. Nie dotyczy to oprogramowania zainstalowanego w 
komputerze w chwili zakupu i nie uwidocznionego w fakturze w odrębnej pozycji. 
 
  § 26. Jeżeli jednostki organizacyjne zakupią uzupełnienie tego samego oprogramowania, na-
leży zwiększyć wartość początkową wersji już istniejącej.
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            Załącznik Nr 2 
            do zarządzenia Nr 67/2001   
            z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 

Z A S A D Y 
  

dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 
  § 1. Uczelnia jest zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od : 
      1/ własnych środków trwałych, z wyjątkiem dzieł sztuki  i eksponatów  muzealnych, 

     2/  środków trwałych przyjętych do odpłatnego korzystania, jeżeli środki te zaliczane są, 
zgodnie z zawartymi umowami, do składników majątkowych Uczelni. 
 

  § 2. Od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania 
jest wyższa niż 3500 zł, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z tabelą amortyzacyjną 
stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wysokość odpisów ustala się na początku 
ich dokonywania. 
 
  § 3. Od środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest 
równa lub niższa od 3500 zł, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu 
oddania ich do używania lub w miesiącu następnym. 
 
  § 4. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, aktuali-
zowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Finansów według wskaźników przelicze-
niowych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli po zastosowaniu 
wskaźników przeliczeniowych wartość początkowa środka trwałego przekracza 10% ceny ryn-
kowej, to przeszacowanie może nastąpić z zastosowaniem wartości rynkowej. 
 
  § 5. Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od : 
      1/ gruntów i prawa ich wieczystego użytkowania, 

       2/ środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych  nieodpłatnie, z 
wyjątkiem nabycia ich na drodze spadku lub darowizny; przepis ten dotyczy środków 
trwałych i programów komputerowych zakupionych w ramach działalności badawczej 
(np. zleceń zewnętrznych, grantów, środków na badania własne i działalność statutową) 
po dniu 1 stycznia 1994 r.,          

       3/ składników majątkowych zaliczonych do środków trwałych od dnia 1 stycznia 1995r., 
jeżeli nabyte przed tym dniem nie były uznane za  środki trwałe lub wartości niemate-
rialne i prawne. 

 
  § 6. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych używanych sezonowo dokonuje się tylko za okres ich wykorzystania. 

 
  § 7. Odpisy amortyzacyjne podane w wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyż-
szane lub indywidualnie ustalane, zgodnie z wymogami art. 16 i oraz art. 16 j ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla środków trwałych eksploatowa-
nych w warunkach pogorszonych lub podanych szybkiemu postępowi technicznemu, a także –dla 
środków ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. 
 
  § 8. Na podstawie art.16 i ust.2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
podwyższa się stawkę amortyzacji kserokopiarek sklasyfikowanych w grupie 803 o współczyn-
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nik 1,4. Podwyższenie stawki następuje począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku 
podatkowego ( styczeń 2002 r.).   
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EWIDENCJA ILO ŚCIOWA SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKOWYCH O NISKIEJ WARTO ŚCI 
                 
  __________________________________                    str. ............ 
    (nazwa przedmiotu) 

 
 

Dowód przychodu 
 

Rozchód 
 
 

Lp. 

Data Numer 

 
 

Jedn. 
miary 

 

 
 

Cena 
jedn. 

 
 

Przychód 

 
 

Rozchód 

 
 

Stan 
Nazwa 

dokumentu 
rozchodu 

Data Numer 

Uwagi 
(podać miejsce, 

gdzie znajduje się 
przedmiot) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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               Załącznik Nr 2 
               do Instrukcji 
.......................................      
.......................................           ........................ 
jednostka organizacyjna                       data 
 

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI PRZEDMIOTÓW O NISKIEJ WARTO ŚCI 
BĘDĄCYCH W EWIDENCJI ILO ŚCIOWEJ 

 
Komisja w składzie : 
 
1/ przewodniczący - pracownik jednostki organizacyjnej ................................................ 
2/ osoba materialnie odpowiedzialna ........................................................................ 
3/ konserwator .................................................................................................. 
4/ użytkownik - przedstawiciel samorządu domu studenckiego ........................................, 
działając na podstawie zarządzenia ........................................................................... 
dokonała oględzin niżej wymienionych przedmiotów zgłoszonych do likwidacji : 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Cena  

jedn. 
Wartość Str.i poz. 

ewidencji 
ilościowej 

Data 
zakupu 

Uwagi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
- 2 - 
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Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Cena  

jedn. 
Wartość Str.i poz. 

ewidencji 
ilościowej 

Data 
zakupu 

Uwagi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

- 3 - 
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Uwagi Komisji o stanie przedmiotów 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 
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Wnioski Komisji 
Po pozbawieniu cech używalności wymienionych w protokole przedmiotów należy je przekazać:  
 
1/ na złom poz. .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.... 
2/ na szmaty poz. ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................
................................................................................ 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
3/ na spalenie poz.  ............................................................................................. 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
4/ inne poz.  ..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................
................................................................................ 
 
Podpisy Członków Komisji : 
1/.................................................................................................................... 
2/.................................................................................................................... 
3/.................................................................................................................... 
4/.................................................................................................................... 
 
Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej stwierdzającej wypełnienie zadań zawartych 
we wnioskach Komisji : 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.... 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................... 
 
Akceptacja kierownika jednostki organizacyjnej : 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.... 
 
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. 
 
 
Pieczątka użytkownika        Załącznik Nr 3  
              do Instrukcji 
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PROTOKÓŁ ZWI ĘKSZENIA 

WARTO ŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO 
 
 
 Komisja w składzie : 
 
1/ przedstawiciel wydziału (jednostki organizacyjnej)  ................................................. , 
 
2/ przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej i Eksportu ............................................. , 
 
3/ osoba materialnie odpowiedzialna ...................................................................... . 
 
zwiększa wartość początkową środka trwałego ........................................................... 
                (nazwa) 
o numerze inwentarzowym .......................... i wartości początkowej ............................ 
o : 
 
1/ ...................................................... na kwotę ................................................ 
                (określenie rodzaju ulepszenia) 
2/ ...................................................... na kwotę  ............................................... 
           (określenie rodzaju ulepszenia) 
3/ ...................................................... na kwotę  ............................................... 
        (określenie rodzaju ulepszenia) 
4/ .....................................................  na kwotę  .............................................. 
        (określenie rodzaju ulepszenia) 
                 Razem:  .............................................. 
 
 
 Zgodnie z wystawioną fakturą Nr........................................................................ 
 
do sporządzonego dokumentu OT Nr ........................... z dnia .................................. 
 
 Podpisy Członków Komisji : 
 
1/ ................................................... 
 
2/ ................................................... 
 
3/ ...................................................     
  
                                                  .............................................. 
             (podpis kierownika 
                   jednostki organizacyjnej) 
        
        
       Zatwierdzam  
       ..................................................... 
           (Kwestor)
Pieczątka użytkownika        Załącznik Nr 4  
              do Instrukcji 
 

PROTOKÓŁ ZMNIEJSZENIA 
WARTO ŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO 
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 Komisja w składzie : 
 
1/ przedstawiciel wydziału (jednostki organizacyjnej) .................................................. , 
 
2/ przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej i Eksportu ............................................. , 
 
3/ osoba materialnie odpowiedzialna ...................................................................... , 
 
oddzieliła od zestawu komputerowego o numerze inwentarzowym ................................... 
i wartości początkowej .......................................... następujące elementy : 
 
1/ ............................................................ o wartości ........................................ 
                (nazwa elementu) 
2/ ............................................................ o wartości ........................................ 
           (nazwa elementu) 
3/ ............................................................ o wartości ........................................ 
        (nazwa elementu) 
4/ ...........................................................  o wartości ........................................ 
        (nazwa elementu) 
                 Razem: ....................................... 
 
Wartość środka trwałego należy zmniejszyć o kwotę .................................................... 
Wymontowaną część: 
1/ przeniesiono na ewidencję wewnętrzną magazynu części komputerowych dnia ................. 
..................................................................................................................... 
2/ dołączono do nowego zestawu komputerowego o numerze inwentarzowym .................... 
i wartości początkowej......................................................................................... 
3/ ujęto w Protokole likwidacji Nr.............. sporządzonym zgodnie z zarządzeniem Nr 8/97 Rek-
tora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. ( z późniejszymi zmianami ) 
 
 Podpisy Członków Komisji : 
 
1/ ...................................................  ............................................. 

           (potwierdzenie odbioru 
2/ ...................................................            wymontowanych części)    

    
3/ ...................................................   
 
           .............................................  
          (podpis kierownika  
                  jednostki organizacyjnej) 
            
      Zatwierdzam 
      .................................................. 
        (Kwestor) 
  
Pieczątka użytkownika        Załącznik Nr 5 
              do Instrukcji 

 
PROTOKÓŁ ZMIANY WARTO ŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO 

 
Wartość środka trwałego: ..................................................................................... 
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- przed  modernizacją ................................................................................ 
- po modernizacji ..................................................................................... 
- numer inwentarzowy środka trwałego ..........................................................        

 
Komisja w składzie: 
1/ przedstawiciel wydziału (jednostki organizacyjnej) ............................................................, 
2/ przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej i Eksportu ............................................. , 
3/ osoba materialnie odpowiedzialna ......................................................................., 
ustaliła zmiany jakościowe środka trwałego: 
    a/ zmniejszenia wartości (elementy zdemontowane): 

- ................................................................. na kwotę ............................ 
- ................................................................. na kwotę ............................ 
- ................................................................. na kwotę ............................ 

                 Razem: ........................................ 
    b/ zwiększenia wartości (elementy zamontowane) : 
    podstawa wyceny - Faktura VAT Nr.................... z dnia ................................ 

- ................................................................. na kwotę ............................ 
- ................................................................. na kwotę ............................ 
- ................................................................. na kwotę ............................ 
             Razem: .......................................... 

Różnica wartości (saldo): 
- podniesienie wartości ....................................................................... PLZ 
- obniżenie wartości ........................................................................... PLZ 

 
Aktualna ewidencyjna wartość urządzenia .......................................................... PLZ 
 
Elementy zdemontowane przekazano do: 
1/ magazynu części komputerowych dnia .................................................................., 
2/ dołączono do zestawu komputerowego o numerze inwentarzowym Nr ........................... 
    i wartości początkowej ..................................................................................... 
3/ ujęto w Protokole likwidacji Nr .............., sporządzonym zgodnie z zarządzeniem Nr 8/97 Rek-
tora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 22 stycznia 1997 r. ( z późniejszymi zmianami ) 
 
 
    Podpisy Członków Komisji:        
1/ ............................................                .........................................  
2/ ............................................              (potwierdzenie odbioru 
3/ ............................................      wymontowanej części) 
 
 
            .......................................... 
             (podpis kierownika  
         jednostki organizacyjnej) 
       Zatwierdzam 
      ............................................. 
                      (Kwestor) 
Pieczątka użytkownika        Załącznik Nr 6  
           do Instrukcji 
 
 

WYCENA APARATURY NAUKOWO - BADAWCZEJ 
ZAKUPIONEJ ZA GRANIC Ą 
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do faktury nr.......... 
 
 
1. Nr zamówienia ............................................................................................... 
 
2. Źródło finansowania ......................................................................................... 
 
3. Nazwa urządzenia ........................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
 
4. Cena urządzenia w walucie według dokumentu „proforma”......................................... 
 
5. Koszt zakupu waluty według kursu z dnia przedpłaty .......................................... PLZ 
    
    Kurs zakupu: ................................................................................................. 
 
6. Koszty banku krajowego ............................................................................. PLZ 
 
7. Koszty banku zagranicznego ........................................................................ PLZ 
 
8. Cena urządzenia według kursu średniego z dnia odprawy celnej.............................. PLZ                          
   
    Kurs średni .................................................................................................... 
 
9. Koszty odprawy celnej i obsługi spedycyjnej .................................................... PLZ 
 
 
10. Koszty podatku VAT.................................................................................PLZ 
 
 
11. Wartość ewidencyjna aparatury ................................................................... PLZ 
                 (Poz.6 + Poz.7 + Poz.8  + Poz.9 + Poz.10) 
 
12. Wartość różnic kursowych ......................................................................... PLZ 
                   (Poz.8 – Poz.5) 
 
 
 
 
        .............................................. 
                (podpis osoby  
         sporządzającej wycenę) 
 
Pieczątka zamawiającego        Załącznik Nr 6a 
           do Instrukcji 
 
 
 

WYCENA  KSI ĄŻEK 
ZAKUPIONYCH ZA GRANIC Ą  
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1. Nr zamówienia ............................................................................................... 
 
2. Źródło finansowania ........................................................................................ 
 
3. Tytuł książek ................................................................................................. 
 
...................................................................................................................... 
 
 
 
4. Wartość książek w walucie według dokumentu „proforma” ........................................ 
 
5. Koszt zakupu waluty według kursu z dnia przedpłaty ................................................ 
 
    Kurs zakupu ............................................................................................ PLZ 
 
6. Koszty banku krajowego ............................................................................. PLZ 
 
7. Koszty banku zagranicznego ........................................................................ PLZ 
 
8. Cena książek według kursu średniego z daty otrzymania dostawy ................................. 
 
    Kurs średni / z dnia ................................................................................... PLZ 
 
9. Koszty odprawy celnej i obsługi spedycyjnej .................................................... PLZ 
 
 
 
10. Wartość ewidencyjna książek ..................................................................... PLZ 
      (Poz.6 + Poz.7 + Poz.8 + Poz.9) 
 
11. Wartość różnic kursowych ......................................................................... PLZ 
       (Poz.8 – Poz.5) 
 
 
 
 
        .............................................. 
               (podpis osoby  
                  sporządzającej wycenę)          
 
Pieczątka zamawiającego        Załącznik Nr 6b 
           do Instrukcji  
 
 
 

WYCENA CZASOPISM 
ZAKUPIONYCH ZA GRANIC Ą 
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1. Nr zamówienia ............................................................................................... 
 
2. Źródło finansowania ........................................................................................ 
 
3. Tytuł czasopism.............................................................................................. 
 
...................................................................................................................... 
 
 
 
4. Wartość czasopism w walucie według dokumentu „proforma”...................................... 
 
5. Koszt zakupu waluty według kursu z dnia przedpłaty ................................................ 
 
    Kurs zakupu ............................................................................................ PLZ 
 
6. Koszty banku krajowego ............................................................................. PLZ 
 
7. Koszty banku zagranicznego ........................................................................ PLZ 
 
8. Cena czasopism według kursu średniego z daty faktury ....................................... PLZ 
 
9. Koszty odprawy celnej i obsługi spedycyjnej .................................................... PLZ 
 
 
 
10. Wartość ewidencyjna czasopism .................................................................. PLZ 
       (Poz.6 + Poz.7 + Poz.8 + Poz.9) 
 
11. Wartość różnic kursowych ......................................................................... PLZ 
        (Poz.8 – Poz.5) 
 
 
 
 
 
        ............................................... 
              (podpis osoby 
                sporządzającej wycenę) 
 
 
         Załącznik Nr 3 
         do zarządzenia Nr 67/2001 
         z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 
 

TABELA AMORTYZACJI 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTO ŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  
 

(Dz. U. Nr 60, poz. 700 i 703 z 2000 r.) 
 
 
      Rodzaj              Nazwa             Stawka % 
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                    Środki trwałe  
 
 0300  Grunty  i tereny własne       0,00 
 1010     Budynki przemysłowe                                                             2,50 
 1020     Budynki transportu i łączności       2,50 
 1030  Budynki handlowe (średnie i małe)      2,50 
 1040     Budynki magazynowe, zbiorniki, silosy      2,50 
 1050     Budynki biurowe                   2,50 
 1070  Budynki oświaty, nauki, sportu      2,50 
 1080  Budynki prod. usług. gosp. rolnictwa                                        2,50 
 1090       Inne budynki niemieszkalne       2,50 
 1100  Budynki mieszkalne                  1,50 
 2100     Linie telekomunikacyjne kablowe      4,50 
 2110       Linie elektroenergetyczne             4,50 
 2200  Ulice, drogi, parkingi                 4,50 
 2430  Ulice, place, drogi         4,00 

2910       Inne obiekty inż. lądowej i wodnej       4,50                                              
2940        Latarnie oświetleniowe                                                   4,00 

 3100        Kotły grzejne                                                                 7,00 
 4100             Tokarki                                                                         14,00 
 4110  Wiertarki, wytaczarki i wiertarko- frezarki    14,00 
 4120  Frezarki        14,00 
 4130  Piły, przecinarki, nakiełczarki           14,00 
 4150  Szlifierki        14,00 
 4220  Maszyny do gięcia i prostowania     10,00 
 4490  Urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy, gazów  18,00 
 4840  Maszyny i aparatura do spawania     18,00 
 4860  Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne    10,00 
 4900  Maszyny analityczne kalkulacyjne     30,00 
 4910  Zespoły komputerowe      30,00 

5400  Maszyny i urządzenia do obróbki drewna    14,00 
 5480  Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne     7,00 
 5780  Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego 14,00 
 5810  Maszyny do robót budowlanych     20,00 
 5820  Maszyny do robót drogowych     20,00 
 5900  Maszyny i urządzenia uprawne     14,00 
 5930  Maszyny i urządzenia do ochrony roślin    14,00 
 5990  Maszyny i urządzenia różne                 14,00 
 
 
 6110  Urządzenia nastawcze prądu      18,00 
 6130  Stacje transformatorowe stałe i przewoźne    18,00 
 6220  Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne   10,00 
 6240  Urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne    10,00 
 6260  Łącznice i urządzenia telefoniczne     10,00 
 6290  Urządzenia tele- i radiotechniczne     20,00 
 6400  Dźwigi osobowe i towarowe      10,00 
 6430  Przenośniki ( transportery)                   10,00 
 6530  Urządzenia klimatyzacyjne      10,00 
 6540  Urządzenia do oczyszczania wody     10,00 
 6580  Urządzenia do oczyszczania ścieków    10,00 
 6610  Urządzenia pralni i farbiarni      10,00 



 

(Dział Organizacyjny-2001) 

 

 6620  Urządzenia i aparaty projekcyjne     18,00 
 6630  Urządzenia przeciwpożarowe     10,00 
 6640        Urządzenia, aparatura do przeprowadzania badań technicznych 20,00 
 6650  Aparatura kontrolno – pomiarowa     20,00 
 6680  Urządzenia oświetleniowe      10,00 
 7410  Samochody osobowe       20,00 
 7420  Samochody ciężarowe      20,00 
 7430  Samochody specjalne       14,00 
 7440  Autobusy i autokary       20,00 
 7460  Ciągniki        14,00 
 7480  Przyczepy        14,00 
 7600  Wózki jezdniowe o napędzie elektrycznym    14,00 
 7680  Inne wózki jezdniowe      14,00 
 7780  Inny tabor pływający        7,00 
 8000  Narzędzia, przyrządy, sprawdziany     20,00 
 8010  Wyposaż. aparat. i sprzęt laboratoryjny    25,00 
 8030  Wyposażenie techniczne biur     14,00 
 8050  Wyposażenie teatrów itp., instrumenty muzyczne   10,00 
 8060  Kioski, budki, baraki, domki campingowe    10,00 
 8080  Inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie    20,00 

 
 

Wartości niematerialne i prawne 
 
 2003           Grunty zabudowane w wieczystym użytkowaniu     0,00 
 4980  Licencje i inne prawa majątkowe     30,00 
 4990  Oprogramowania i licencje      30,00 

 


