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Zarządzenie Nr 15/2001  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 9 kwietnia 2001 r. 

 
 

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Załączniku  do  zarządzenia Nr 8/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie 
zasad    postępowania    przy    zagospodarowaniu    środków   rzeczowych  

         w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. W „Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków 

rzeczowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim”, stanowiącej     

Załącznik do zarządzenia Nr 8/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 

1997 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych         

w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

 

  1/ w rozdz.IV pkt 1 po słowach „Komisję Likwidacyjną” dopisuje się po przecin-

ku: 

 

    „w  skład  której  jako  członek  powoływany  jest  główny specjalista -
pełnomocnik  Dziekana ds.  finansowo-administracyjnych.” 

 
2/ w rozdz.IV pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

    „2. Osoba materialnie odpowiedzialna, przy pomocy wewnętrznej Komisji 
Likwidacyjnej, określa składniki zbędne dla jednostki i sporządza wnioski 
(osobno dla środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości) we-
dług wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. Wnioski 
sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:  

- Samodzielnej Sekcji Gospodarowania Majątkiem Uczelni – oryginał, 
- osoby materialnie odpowiedzialnej – kopia potwierdzona przez Sek-

cję.” 
 

    3/ w rozdz.V pkt 2 ppkt 5 wykreśla się słowa: „rachunek uproszczony lub” oraz 

„Załącznik Nr 6”, w związku z czym ppkt ten otrzymuje brzmienie: 

 

    „5/ kupujący otrzymuje fakturę VAT – Załącznik Nr 7 do niniejszej In-
strukcji,” 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą wykreśla się Załącznik Nr 6 do Instruk-

cji.  
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4/ w rozdz.V pkt 2 ppkt 6 wykreśla się słowo „rachunku”, a w jego miejsce 

wpisuje się - „faktury”, 

 

      5/ w Załączniku Nr 1 do Instrukcji z pozycji „Otrzymują” wykreśla się wyraz 

„Kwestura”, 

 

    6/ w Załączniku Nr 4 do Instrukcji kolumna ”Data” otrzymuje brzmienie: 

 

         „Data wydania sprzętu do Sekcji” 
 

7/ Załącznik Nr 13 do Instrukcji – „Upoważnienie” - otrzymuje brzmienie: 

 

       „Upoważniam Panią/Pana........................................................... 
    do reprezentowania mojej osoby podczas prac pierwszego i drugiego eta-

pu Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środ-
ków Trwałych.” 

 

    8/ w Załączniku Nr 14 do Instrukcji w kolumnie nr 1 i 4 wykreśla się słowo 

„rachunek”, a w kolumnie nr 1 wpisuje się wyraz „faktury”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

         


