
(Dział Organizacyjny – 2007) 

ZARZĄDZENIE  Nr  107/2007 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 28 grudnia 2007 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. 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. W   zarządzeniu   Nr   78/2002   Rektora   Uniwersytetu   Wrocławskiego   z   dnia 
30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie 
Wrocławskim (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w Załączniku Nr 1 w dziale I pkt 13 otrzymuje brzmienie:  
 
 „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 ”, 
 
 2/ w Załączniku Nr 2 w pkt 1c wykreśla się zdanie drugie i trzecie. Po wprowadzeniu 
powyższej zmiany pkt 1c otrzymuje brzmienie: 
 
 „1c. Zasady grupowania zdarzeń, czyli ujmowania ich na kontach księgowych 
określa „Wzorcowy Wykaz Kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań typowych 
operacji gospodarczych” wydany przez „Rachunkowość” (wydanie WWK/2000) przy 
uwzględnieniu uzupełnień i wyłączeń zawartych w niniejszym zarządzeniu”. 
 
 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 113/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
12 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) 
rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kwestorowi. 
 
 § 4. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania,   z  mocą  obowiązującą  od 
początku roku obrotowego. 

 


