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ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 grudnia 2009 r. 
 

wprowadzające „Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów  
w Uniwersytecie Wrocławskim” 

 
 

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) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. Wprowadza  się  „Instrukcję sporządzania,  obiegu  i  kontroli  dokumentów  
w Uniwersytecie Wrocławskim”, zwaną dalej Instrukcją, w brzmieniu Załącznika do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje  się  wszystkich  pracowników  Uniwersytetu  Wrocławskiego  do 
przestrzegania w pełni postanowień i procedur zawartych w Instrukcji. 
 

§ 3. Za  prawidłowy  obieg  dokumentów,  zgodny  z  zasadami  Instrukcji, 
odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych 
oraz samodzielni pracownicy wystawiający, sprawdzający i zatwierdzający dokumenty. 
 

§ 4. Nadzór  nad  stosowaniem  i  egzekwowaniem  obiegu  dokumentów  
w Uniwersytecie Wrocławskim sprawuje Kwestor w zakresie dokumentów finansowych,  
a w pozostałym zakresie Prorektor ds. Ogólnych. 

 
§ 5. Instrukcja została opracowana w oparciu o odpowiednie postanowienia zawarte  

w następujących aktach prawnych, a w szczególności: 
1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r.,  

Dz. U. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), 
2) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,  

poz. 535, z późniejszymi zmianami), 
3) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), 
4) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104, z późniejszymi zmianami), 
5) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jednolity z 2000 r., Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami), 
6) Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego, 
7) Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 

wprowadzonym w Ŝycie zarządzeniem Nr 77/2009 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 6. Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 40/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
1 lipca 1997 r. wprowadzające Instrukcję o sporządzaniu, obiegu i kontroli 
dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

2) Zarządzenie Nr 47/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
14 września 1998 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

3) Zarządzenie Nr 18/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 
1999 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 
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4) Zarządzenie Nr 23/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 
1999 r. w sprawie uzupełnienia do zarządzenia Nr 18/99 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 10 marca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Instrukcji 
o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

5) Zarządzenie Nr 76/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
23 listopada 1999 r. w sprawie zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

6) Zarządzenie Nr 9/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 
2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

7) Zarządzenie Nr 18/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
17 marca 2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu 
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

8) Zarządzenie Nr 25/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
5 czerwca 2001 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

9) Zarządzenie Nr 35/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
7 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

10) Zarządzenie Nr 75/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
19 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/97 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 1 lipca 1997 r. wprowadzające Instrukcję  
o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

11) Zarządzenie Nr 17/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
26 lutego 2004 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu  
i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

12) Zarządzenie Nr 51/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
8 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/97 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 1 lipca 1997 r. wprowadzające Instrukcję  
o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik do  
zarządzenia Nr 123/2009 
z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
 
 
WSTĘP 
 

§ 1 
 
1. Instrukcja wprowadza jednolite zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów 

księgowych oraz dokumentów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
2. Obowiązujące wzory dokumentów i formularzy stosowane w Uniwersytecie 

Wrocławskim, o których mowa w niniejszej Instrukcji, dostępne są w odpowiednich, 
co do zakresu kompetencji, jednostkach organizacyjnych i komórkach 
administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
3. UŜyte pojęcia: Kanclerz, Kwestor lub Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo-

Administracyjnych, oznaczają jednocześnie Kanclerza lub jego zastępców (lub osoby 
upowaŜnione) i odpowiednio Kwestora lub jego zastępców i Pełnomocnika Dziekana 
ds. Finansowych lub jego zastępcę. 

 
 

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA  
DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

 
1. Pojęcie i istota dowodu księgowego 
 

§ 2 
 
1. Dowodem księgowym jest dokument potwierdzający fakt dokonania operacji 

gospodarczej lub finansowej, w określonym miejscu i czasie, podlegającym ewidencji 
księgowej. 

2. Za prawidłowy uwaŜa się dowód księgowy, stwierdzający fakt dokonania operacji 
gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierający, co najmniej: 
1) datę dokonania operacji gospodarczej wraz z datą sporządzenia dowodu, o ile 

jest to data inna niŜ data dokonania operacji, 
2) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego (podanie 

symbolu, kodu lub nazwy np. Faktura VAT, Rachunek, Nota korygująca, Faktura 
VAT-UE, Faktura VAT-UE korygująca, Faktura wewnętrzna VAT, Rw – pobranie 
materiałów, Pz – przyjęcie materiałów, Zw – zwrot materiałów i inne), 

3) określenie stron (nazwy i adresy) dokonujących operacji gospodarczej, (stosuje 
się pełne nazwy lub skróty powszechnie znane i uŜywane), a w przypadku 
dokumentów dotyczących VAT równieŜ numery identyfikacji podatkowej NIP,  

4) opis operacji oraz jej wartość wyraŜoną – jeŜeli to moŜliwe – takŜe  
w jednostkach naturalnych (np. metrach, sztukach, kilogramach). Otrzymany lub 
wystawiony przez jednostkę dowód księgowy o wartościach wyraŜonych w walucie 
obcej powinien zawierać przeliczenie na walutę polską według kursu 
obowiązującego dla danej waluty, a wynik przeliczenia powinien zostać 
umieszczony bezpośrednio na dowodzie źródłowym, 

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której go wydano lub od której 
przyjęto składniki majątkowe (szczególny tryb postępowania określony jest przez 
przepisy o podatku od towarów i usług VAT); obowiązek podpisania dowodu 
dotyczy takŜe odbiorcy dóbr niematerialnych (usług), o ile strony nie skorzystały  
z instytucji oświadczenia, 
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6) potwierdzenie dokonania kontroli przez właściwe komórki pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym – podpisem oraz imienną pieczątką osób 
przeprowadzających kontrolę, 

7) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 
rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca księgowania oraz – o ile nie wynika 
to z techniki dokonywania zapisów – sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych wraz z podpisem i imienną pieczątką osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania. 

 
3. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”:  
1) zewnętrzne: 

- obce – otrzymane przez Uniwersytet Wrocławski od kontrahentów, 
- własne – przekazywane w oryginale kontrahentom wystawiane przez jednostki 

organizacyjne/komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego,  
2) wewnętrzne – dotyczące operacji dokonywanych wewnątrz jednostki, w których 

uczestniczą jednostki organizacyjne i komórki administracyjne Uniwersytetu 
Wrocławskiego.   

 
4. Podstawą zapisów mogą być równieŜ sporządzone przez Uniwersytet Wrocławski  

dowody księgowe własne, które moŜemy podzielić na: 
1) zbiorcze – słuŜące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów 

źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione 
np. rozliczenie zaliczki, 

2) korygujące poprzednie zapisy: 
− polecenie księgowania – sporządzone w celu ujęcia operacji gospodarczej  

w księgach rachunkowych (np.  skorygowania  błędnego zapisu),  
− noty korygujące – sporządzane dla skorygowania operacji gospodarczej 

wynikającej z dowodu obcego lub własnego zewnętrznego, przekazywane 
kontrahentom Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3) zastępcze – wystawiane w przypadku uzasadnionego braku moŜliwości 
uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych. Dowód zastępczy nie 
moŜe dokumentować operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy 
opodatkowane podatkiem VAT. Do operacji, których taka sytuacja moŜe 
dotyczyć, zaliczyć moŜna m.in.: zakup w małych ilościach płodów rolnych oraz 
zwierząt od osób fizycznych, 

4) rozliczeniowe – dokonujące grupowania lub rozdzielania dokonanych juŜ 
zapisów według innych kryteriów kwalifikacyjnych. 

 
5. Dowód księgowy sporządza się w języku polskim. JeŜeli dowód księgowy dotyczący 

operacji gospodarczej z kontrahentem zagranicznym jest sporządzony w języku 
obcym, konieczne jest jego przetłumaczenie przez właściwą jednostkę 
organizacyjną/komórkę administracyjną na język polski w tej części, która stanowi  
o treści operacji gospodarczej (np. nazwa zakupionego materiału). 

 
6. Dowód księgowy powinien być wystawiony w sposób czytelny, rzetelny (zgodny  

z rzeczywistością, odzwierciedlający stan faktyczny realnie istniejący), trwały 
(długopis, pismo maszynowe lub wydruk komputerowy). Dane w dowodzie nie mogą 
być zamazywane za pomocą korektora lub tuszu, przerabiane, wycierane, 
wyskrobywane lub usuwane w inny sposób. 

 
7. Błędy w dowodzie wewnętrznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, moŜna poprawiać 

jedynie przez skreślenie niewłaściwego tekstu lub liczby i wypisanie nad skreśleniem 
– tekstu lub liczby właściwej. Poprawka tekstu lub liczby w dowodzie księgowym 
powinna być opatrzona datą i podpisem osoby dokonującej poprawki. Nie wolno 
poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Zasady te mają zastosowanie wyłącznie do 
dowodów, dla których nie został ustalony przepisami szczególnymi zakaz 
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dokonywania jakichkolwiek poprawek. PowyŜszych zasad nie stosuje się do dowodów 
obcych (wystawionych przez inne osoby fizyczne lub prawne) i dowodów własnych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, przekazanych kontrahentowi, które mogą być 
poprawiane jedynie przez wystawienie i przesłanie kontrahentowi dowodu 
korygującego.  

 
8. Zakupy rzeczowych składników majątku lub usług mogą być udokumentowane 

wyłącznie fakturami VAT, rachunkami lub umowami kupna–sprzedaŜy. 
 
9. Podstawą udokumentowania zapisów księgowych mogą być wyłącznie prawidłowo 

sporządzone dowody księgowe. 
 
10. W przypadku, gdy jedną operację dokumentuje więcej niŜ jeden dowód księgowy lub 

więcej niŜ jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki organizacyjnej/komórki 
administracyjnej wskazuje, który dowód lub który egzemplarz dowodu będzie 
podstawą dokonania zapisu księgowego. 

 
11. Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo-Administracyjnych - w zakresie spraw 

przekazanych do kompetencji Dziekana oraz osoba upowaŜniona przez kierownika 
jednostki pozawydziałowej przeprowadza: 
1) kontrolę wstępną zamówień, umów, porozumień i innych dokumentów, które 

powodują powstanie zobowiązań finansowych, przed przekazaniem ich do 
kontrasygnaty Kwestorowi, 

2) kontrolę bieŜącą wszystkich dowodów księgowych przekazywanych do Kwestury. 
Dowody podpisane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Finansowo-Administracyjnych 
lub osobę upowaŜnioną przez kierownika jednostki pozawydziałowej są dopuszczone 
do dalszego obiegu. 

 
12. Kontroli wewnętrznej poddane są dowody zarówno przed realizacją operacji 

gospodarczych, jak i przed ich zaksięgowaniem. Kontrola ta ma na celu ustalenie 
prawidłowości sporządzonych dokumentów oraz poprawności operacji 
przedstawionych w tych dokumentach. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana  
w postaci kontroli wstępnej, bieŜącej i następczej: 
1) kontrola wstępna – przeprowadzana jest przed realizacją operacji gospodarczej. 

Polega ona na zbadaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów 
dotyczących zamierzonej operacji (np. dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia 
lub wydania środków pienięŜnych, dotyczących obrotów i rozliczeń z bankami, 
dotyczące środków trwałych, projekty umów mogących powodować powstanie 
zobowiązań). Obowiązek kontroli wstępnej ciąŜy na osobie inicjującej operację 
gospodarczą. Kontroli wstępnej dokonuje równieŜ Kwestor i dotyczy ona  
w szczególności operacji związanych z przyjęciem lub wydaniem środków 
pienięŜnych, rozliczeń z bankami, przyjęcia i wydania środków trwałych i innych 
decyzji powodujących powstanie zobowiązań finansowych. Bez dokonania tej 
kontroli Ŝadne zamierzenia gospodarcze nie mogą być realizowane. Odmowa 
podpisania przez Kwestora dokumentu poddanego kontroli wstrzymuje realizację 
operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. O odmowie podpisania 
dokumentu Kwestor zawiadamia pisemnie Rektora. Rektor moŜe podtrzymać 
decyzję o wstrzymaniu realizacji zakwestionowanej operacji albo wydać polecenie 
jej realizacji, 

2) kontrola bieŜąca polega na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania  
i dzieli się na kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową: 

a) kontrola merytoryczna (inaczej rzeczowa) polega na sprawdzeniu 
rzetelności (prawdziwości), celowości, zasadności i zgodności z przepisami 
prawa operacji lub zdarzenia dokumentowanego danym dowodem, a takŜe 
jej zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz moŜliwością 
sfinansowania w danym okresie. 
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Dokonanie kontroli merytorycznej powinno być zawsze potwierdzone przez 
osobę upowaŜnioną do dysponowania środkami finansowymi pieczęcią  
o treści: 
 

„Sprawdzono pod względem merytorycznym 
dnia .........................................., podpis”, 

 
Osoby upowaŜnione do sprawdzania dowodów pod względem 
merytorycznym nie mogą dokonywać tego sprawdzenia w odniesieniu do 
realizowanych przez siebie wydatków gotówkowych. 

 
b) kontrola formalno-rachunkowa  

Kontrola formalna obejmuje: badanie ogólnej zgodności dokumentacji oraz 
sposobu jej sporządzania, przekazywania i przesyłania z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności pod względem: doboru formularzy  
i prawidłowości ich wypełnienia, sposobu określenia stron uczestniczących  
w operacji, prawidłowości oznaczenia daty sporządzenia dokumentu  
i dokonania operacji. 
Kontrola rachunkowa słuŜy sprawdzeniu poprawności działań 
arytmetycznych przeprowadzanych na dowodzie. 
Dokonanie kontroli formalno-rachunkowej powinno być zawsze 
potwierdzone przez osobę upowaŜnioną w Dziale Finansowym w Kwesturze 
pieczątką o treści: 
 

„Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym 
dnia ........................................., podpis”. 

 
3) kontrola następcza obejmuje badanie stanu faktycznego na podstawie 

dokumentów odzwierciedlających czynności juŜ dokonane. 
 

13. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno–   
rachunkowym podlegają zatwierdzeniu do realizacji przez umieszczenie   
i wpisanie na dowodzie odpowiedniej klauzuli (pieczątka): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Zatwierdzanie dowodów do realizacji naleŜy do obowiązków władz Uniwersytetu   

Wrocławskiego tj.: 
- Rektora, prorektorów lub Kanclerza, 
- Kwestora. 
 

15. Wszystkie dowody księgowe po przeprowadzeniu wymaganej kontroli, weryfikacji  
 i akceptacji są dekretowane zgodnie z zakładowym planem kont.  
Właściwa dekretacja polega na: 
1) nadaniu dowodom księgowym numerów, pod którymi zostaną 

zaewidencjonowane, 
2) umieszczeniu na dowodach symboli kont syntetycznych i analitycznych celem 

zaksięgowania w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, 
3) określeniu daty pod jaką dowód ma być zaksięgowany, jeŜeli nie jest nią data 

wystawienia przy dowodach własnych lub data otrzymania przy dowodach obcych, 

Zatwierdzono na sumę zł ................................................. 
Słownie..............................................................................
........................................................................................... 
Jednocześnie ulega potrąceniu 
Zaliczka..................... zł ................................................... 
Pozostaje do wypłaty  zł ................................................... 
Do zwrotu....................zł .................................................. 
Dnia .............................................20.... r. 
........................................................................................... 

(podpisy) 

Zatwierdzono na sumę zł ...................................................... 
Słownie..................................................................................
............................................................................................... 
 
Do wypłaty z sum budŜetowych  
Dnia ............................................20..... r. 
…………………………………………………………… 

 (podpisy) 
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4) podpisaniu przez Kwestora lub inną upowaŜnioną przez niego osobę. 
 

2. Cele i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej 
 

§ 3 
 

Kontrola finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem 
środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. 
1. Celem wewnętrznej kontroli jest zapewnienie: 

a) przestrzegania norm i przepisów prawnych tj.: 
- prawidłowego przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania 

zobowiązań finansowych   i dokonywania wydatków, 
-  badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w 

zakresie  dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków 
publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 
ze środków  publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu 
środków  publicznych,  

- prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania 
procedur  dotyczących procesów, o których mowa wyŜej,  

b) realizacji zadań w sposób prawidłowy i terminowy, w tym: 
- racjonalnego wydatkowania środków w działalności gospodarczej, 
- sprawnego, bieŜącego wykrywania nieprawidłowości oraz ich likwidacji, 
- szybkiego ujawniania niewykorzystanych rezerw, 

c) właściwego gospodarowania mieniem. 
 

2. Kontrolę wewnętrzną funkcjonalną i instytucjonalną w Uniwersytecie Wrocławskim 
realizują jednostki organizacyjne/komórki administracyjne na podstawie powszechnie 
obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni. 

 
3. Czynności kontrolne z urzędu, w ramach systemu wewnętrznej kontroli funkcjonalnej 

sprawują: Rektor i prorektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów (kierownicy katedr), 
kierownicy jednostek pozawydziałowych i ich zastępcy, Kanclerz i jego zastępcy oraz 
kierownicy komórek administracyjnych, zgodnie z zakresem ich kompetencji. 

 
4. Kwestor jest zobowiązany ustawowo do kontroli w zakresie: 

− prawidłowości funkcjonowania systemu przyjmowania, wystawiania, obiegu  
i kontroli dowodów księgowych, 

− rzetelności i prawidłowości sporządzania sprawozdawczości finansowej.  
Kwestor, przy pomocy podległych mu pracowników, kontroluje dokumenty będące 
przedmiotem księgowania pod względem ich legalności, prawidłowości formalnej  
i zgodności rachunkowej. 

 
3. Przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych 
 

§ 4 
 

1. Dowody księgowe, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe podlegają 
gromadzeniu, przechowywaniu, archiwizowaniu i ochronie przed niedozwolonymi 
zmianami, nieupowaŜnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
2. Dowody księgowe i ich zestawienia, które stanowią podstawę księgowań, naleŜy 

układać w porządku i kolejności dostosowanej do sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz czasu przechowywania i umieszczać w teczkach (segregatorach) 
w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność i łatwe odszukanie. 

 
3. Na okładkach teczek z dokumentami naleŜy podać: 
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− nazwę jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej prowadzącej 
księgi, 

− rodzaj dokumentów umieszczonych w teczce, 
− okres, którego dotyczą akta (rok, miesiąc). 

 
4. Dowody księgowe przekazywane do przechowywania w Archiwum na podstawie spisu 

zdawczo-odbiorczego sporządzanego przez jednostkę przekazującą, podlegają 
uprzedniemu oprawieniu i odpowiedniemu oznakowaniu.  

 
5. Udostępnienie dowodów księgowych moŜe nastąpić tylko za zgodą: 

− Kwestora – wypoŜyczenie na potrzeby wewnętrzne Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

− Rektora i Kwestora - wypoŜyczenie na potrzeby zewnętrzne. 
 
6. W razie zniszczenia lub zaginięcia teczki dowodów naleŜy niezwłocznie zawiadomić 

Kwestora i Rektora. 
 
7. Zbiory dokumentacji księgowej, przechowywane w formie nośników i taśm 

komputerowych, powinny być magazynowane w sposób chroniący je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kwestor odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie 
przed zniszczeniem nośników magnetycznych, za ochronę przed nieupowaŜnionym 
dostępem do oprogramowania oraz do zbiorów danych zapisanych na tych nośnikach. 

 
8. Czas przechowywania dowodów księgowych określają przepisy szczególne. 

 
4. Druki ścisłego zarachowania. 
 

§ 5 
 

1. Formularze oraz dowody dokumentujące operacje szczególnie waŜne ze względu na 
ochronę interesów uczelni traktuje się jako druki ścisłego zarachowania. NaleŜą do 
nich formularze druków, które objęte są kontrolą przez właściwą jednostkę  przez cały 
czas ich posiadania. 
 

2. Nabyte druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), 
ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego zarachowania 
prowadzi się w specjalnie do tego celu załoŜonej „Księdze Druków Ścisłego 
Zarachowania”. W księdze tej rejestruje się, pod odpowiednią datą, liczbę i numery 
przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy kaŜdorazowo wyprowadza się teŜ 
stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania. Druki ścisłego zarachowania 
odpowiedzialny za nie pracownik powinien przechowywać w sposób uniemoŜliwiający 
dostęp do nich osób trzecich. Druki wystawione nieprawidłowo lub z jakichkolwiek 
powodów niezrealizowane powinny zostać anulowane przez przekreślenie po 
przekątnej dwoma liniami oryginału oraz kopii, zamieszczenie klauzuli „anulowano”, 
daty anulowania oraz złoŜenie podpisu osoby, która dokument anulowała. 

 
3. Wydanie druków ścisłego zarachowania następuje na podstawie upowaŜnienia 

wydanego pracownikom przez kierownika jednostki organizacyjnej/komórki 
administracyjnej, za pokwitowaniem ich odbioru w Księdze Druków Ścisłego 
Zarachowania. Osoba pobierająca druki ścisłego zarachowania ujmuje w Księdze datę 
pobrania, numer dokumentu oraz ilość pobranych druków. Dowód „Rw”, na podstawie 
którego wydano druki, przechowuje się w księdze druków. 

 
4. Likwidacji druków (ze względu na niewłaściwe ich wypełnienie lub z innych przyczyn) 

dokonuje Uczelniana Komisja Likwidacyjna Druków Ścisłego Zarachowania. 
Zatwierdzony protokół kasacyjny jest podstawą dokonania rozchodu w Księdze 
Druków Ścisłego Zarachowania. 
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5. Jednostki organizacyjne wydające druki, za które przewidziana jest opłata, przekazują 

uzyskane z tego tytułu wpływy do Kasy Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

6. Do druków ścisłego zarachowania o szczególnym znaczeniu naleŜą:  
− arkusze spisów z natury, 
− blankiety czeków, 
− kwitariusze przychodowe, 
− indeksy studenckie i doktoranckie – po nadaniu im numeru, 
− dyplomy (ukończenia studiów, doktora, doktora habilitowanego) - po 

nadaniu im numeru, 
− legitymacje studenckie  i  legitymacje uczestników studiów doktoranckich – 

po nadaniu im numeru, 
− świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – po nadaniu im numeru, 
− weksle, 
− czeki gotówkowe. 

 
7. Zasady gospodarki drukami: indeksów, dyplomów ukończenia studiów, legitymacji 

studenckich oraz świadectwami ukończenia studiów podyplomowych reguluje odrębne 
zarządzenie Rektora. 

 
ROZDZIAŁ II.  OBIEG  I  KONTROLA DOKUMENTÓW 

 
I. Obrót pienięŜny 
 
1. BANKOWY DOWÓD WPŁATY 
 

§ 6 
 

1. Bankowy dowód wpłaty jest dokumentem słuŜącym, do dokonywania wpłat gotówki 
na rachunek bankowy własny lub obcy. 

 
2. Dowód wpłaty w dwóch egzemplarzach wypełnia Dział Finansowy Kwestury lub osoba 

dokonująca wpłaty.       
 
3. W przypadku wpłaty nadwyŜki kasowej jeden egzemplarz dowodu, stanowiący 

pokwitowanie dokonanej wpłaty, podlega ujęciu w raporcie kasowym. 
 
 
2. CZEK GOTÓWKOWY 
 

§ 7 
 

1. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania upowaŜniającym do podjęcia 
gotówki z banku do Kasy Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystawiany jest w jednym 
egzemplarzu. Czeki anulowane winny być uniewaŜnione przez skreślenie po 
przekątnej i wpisanie klauzuli: „Anulowano dnia.......” oraz umieszczenie podpisu 
osoby anulującej. 

 
2. Czek gotówkowy wystawia Dział Finansowy Kwestury imiennie na pracownika 

podejmującego gotówkę z banku. 
 
3. Czek podpisują Kwestor i Kanclerz lub inne osoby upowaŜnione przez Rektora, 

których wzory podpisów zostały złoŜone w banku. 
 
4. Uprawniony do pobrania gotówki pracownik kwituje odbiór czeku w Księdze Druków 

Ścisłego Zarachowania. W księdze rejestrowana jest równieŜ ksiąŜeczka czekowa. 
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5. Pobrana z banku gotówka przekazywana jest za pokwitowaniem do Kasy 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
3. ZESTAWIENIE DO CZEKU 

 
§ 8 

 
1. Zestawienie do czeku stanowi podstawę do wystawienia czeku gotówkowego. 
 
2. Zestawienie sporządza Dział Finansowy Kwestury w oparciu o sprawdzone  

i akceptowane dokumenty źródłowe. 
 
3. Zestawienie sprawdza Kierownik Działu Finansowego lub upowaŜniony pracownik. 

Zestawienie oraz czek podpisuje Kwestor i Kanclerz lub inne osoby upowaŜnione 
przez Rektora. Zestawienie wraz z gotówką otrzymuje kasjer, zaznaczając na nim 
numer raportu, pozycję i datę. Zestawienie jest załącznikiem do raportu kasowego. 

 
 
5. RAPORT KASOWY 

 
§ 9 

 
1. Raport kasowy jest drukiem słuŜącym do rejestrowania wszystkich dokonanych wpłat  

i wypłat gotówkowych. 
 
2. Raport kasowy jest sporządzany za okresy dzienne. W uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą Kwestora, raport kasowy moŜe być sporządzany za okresy dekadowe, 
najpóźniej jednak na koniec kaŜdego miesiąca. 

 
3. Raport sporządza kasjer w dwóch egzemplarzach i po ustaleniu salda podpisuje. 

Oryginał raportu wraz z załącznikami sprawdza pracownik Działu Finansowego  
i zatwierdza Kierownik, jego zastępca lub osoba upowaŜniona. Celem uzupełnienia 
pogotowia kasowego kasjer wystawia zlecenie. 

 
4. Raport wraz z załącznikami i „dziennym zbiorem dokumentów” przekazywany jest do 

Działu Księgowości Finansowej Głównej Kwestury, który dekretuje dokumenty 
źródłowe, księguje i przechowuje w zbiorze dziennych dowodów księgowych. 

 
 
6.  POLECENIE PRZELEWU 

 
§ 10 

 
1. Polecenie przelewu jest dokumentem słuŜącym do przekazania kwoty pieniędzy  

z konta bankowego Uniwersytetu Wrocławskiego na konto wierzyciela, celem 
uregulowania zobowiązań. 

 
2. Polecenie przelewu sporządza Dział Finansowy Kwestury, w dwóch egzemplarzach, na 

podstawie zatwierdzonych do zapłaty faktur, rachunków lub innych dowodów. 
 
3. Dział Finansowy Kwestury dokonuje kontroli formalnej i rachunkowej. Polecenie 

przelewu podpisuje Kwestor i Kanclerz lub osoby upowaŜnione, których wzory 
podpisów zostały złoŜone w banku. 
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4. Polecenie przelewu przekazywane jest do banku, który po dokonaniu operacji zwraca 
Uniwersytetowi Wrocławskiemu, wraz z wyciągiem, drugi egzemplarz przelewu jako 
dowód uregulowania  zobowiązań. Drugi egzemplarz przelewu dołączany jest do 
dokumentów źródłowych i po sprawdzeniu przez Dział Finansowy Kwestury 
przekazywany do Działu Księgowości Finansowej Głównej. 

 
5. Dokument potwierdzający przekaz elektroniczny sporządzany jest w zestawieniu 

zbiorczym przelewów (według wydruku w danym systemie komputerowym). 
 
6. Wyciąg bankowy (według wzoru bankowego) jest dokumentem przekazywanym przez 

bank, jako potwierdzenie dokonania operacji na poszczególnych rachunkach 
bankowych w danym dniu. 

 
 
7. KWIT PRZYCHODOWY 
 

§ 11 
 

1. Kwit przychodowy jest drukiem zwartym ścisłego zarachowania w formie kwitariusza 
przychodowego, słuŜącym do potwierdzania wpłat gotówkowych do kasy oraz wpłat 
przyjmowanych przez upowaŜnionych pracowników (inkasentów). 
Bloczek kwitariuszy przychodowych, po ostemplowaniu pieczęcią Uniwersytetu 
Wrocławskiego i podpisaniu na pierwszej stronie przez Kanclerza i Kwestora, wydaje 
się na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej 
wyznaczonemu pracownikowi do inkasowania wpływów za pokwitowaniem. 
UpowaŜniony pracownik jest zobowiązany, przed przejęciem bloczka kwitariuszy, do 
podpisania deklaracji o odpowiedzialności materialnej za te formularze i za 
zainkasowaną gotówkę oraz zapoznania się z zasadami posługiwania się tymi 
formularzami. Wydanie nowego kwitariusza przychodowego uzaleŜnione jest od 
zwrotu kwitariusza wykorzystanego. 
 

2. Oryginał i pierwszą kopię kwitu przychodowego naleŜy opieczętować okrągłą pieczęcią 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
3. Kwit przychodowy, sporządzany w trzech egzemplarzach, podpisuje pracownik 

przyjmujący wpłatę: 
− oryginał - a) inkasent wręcza kasjerowi wraz z gotówką, po 

stwierdzeniu przez pracownika Działu Finansowego 
Kwestury na drugiej kopii ostatniego wykorzystanego 
blankietu, Ŝe istnieje ciągłość pomiędzy ostatnią,  
a poprzednią wpłatą do Kasy, 

  b) kasjer dołącza do raportu kasowego, 
− pierwszą 

kopię 
- inkasent wręcza osobie wpłacającej gotówkę, 

− druga kopia - zostaje w bloczku. 
W przypadku anulowania kwitu przychodowego do jego rozliczenia muszą być 
załączone wszystkie trzy egzemplarze. 
 

4. W jednostkach organizacyjnych/komórkach administracyjnych przyjęte wpłaty 
gotówkowe podlegają w całości odprowadzeniu do Kasy lub na konto Uniwersytetu 
Wrocławskiego, co najmniej raz w tygodniu, jeŜeli stan gotówki nie przekracza kwoty 
500,00 zł lub najpóźniej w dniu następnym, gdy stan gotówki przekracza tę kwotę. 
Końcowe rozliczenie z Kasą Kwestury winno zostać bezwzględnie dokonane nie 
później niŜ w przedostatnim dniu roboczym grudnia kaŜdego roku.  
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8. WNIOSEK O ZALICZKĘ 
 

§ 12 
 

1. Zatwierdzony wniosek o zaliczkę jest dokumentem upowaŜniającym pracownika do 
pobrania zaliczki oraz zobowiązującym go do jej rozliczenia. 
Zatwierdzony wniosek zawiera klauzulę:  

 
Termin rozliczenia zaliczki do dnia…………..………….. 
WyraŜam zgodę,  Ŝe w  wypadku  nieprzedłoŜenia do tego 
terminu rozliczenia zaliczki cała kwota zostanie potrącona  
z moich najbliŜszych poborów. 
……………………………………… 
          Podpis 

 
 
2. Wniosek o zaliczkę wystawia kierownik jednostki organizacyjnej/komórki 

administracyjnej w jednym egzemplarzu, określając w nim kwotę, jej przeznaczenie, 
źródło finansowania, oraz pracownika upowaŜnionego do jej odbioru i rozliczenia. 

 
3. Kontrolę formalną przeprowadza Dział Finansowy Kwestury. Wniosek zatwierdza 

Kwestor i Kanclerz. Dział Finansowy Kwestury ewidencjonuje zaliczkę w rejestrze 
zaliczek. Zaliczkobiorca potwierdza odbiór zaliczki i zobowiązuje się do jej rozliczenia  
w terminie określonym przez Dział Finansowy Kwestury. Wniosek stanowi załącznik 
do raportu kasowego. 

 
4. Zaliczka nie moŜe być zatwierdzona do wypłaty, jeŜeli wnioskujący nie rozliczył się  

z poprzedniej. 
 
 
9. ROZLICZENIE ZALICZKI 
 

§ 13 
 

1. Dowód „Rozliczenie zaliczki” jest dokumentem słuŜącym do rozliczania się 
zaliczkobiorcy z pobranej zaliczki. 

 
2. Rozliczenie sporządza zaliczkobiorca załączając do niego zestawienie wydatków  

i potwierdzające je dowody, takie jak: faktury VAT, rachunki lub inne i przedkłada je  
w Kwesturze. 

 
3. Rozliczenie zaliczki oraz załączone dokumenty źródłowe sprawdza pod względem 

merytorycznym kierownik komórki administracyjnej lub kierownik właściwej jednostki 
organizacyjnej i Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo-Administracyjnych lub osoba 
upowaŜniona przez kierownika jednostki pozawydziałowej. Kontrolę formalną  
i rachunkową przeprowadza Dział Finansowy Kwestury. Rozliczenie zatwierdza 
Kwestor i Kanclerz. 

 
 
10.  POLECENIE DOKONANIA PRZEDPŁATY 
 

§ 14 
 

1. Dowód „Polecenie dokonania przedpłaty” jest dokumentem słuŜącym do dokonania 
przelewu środków finansowych kontrahentom zewnętrznym przed dokonaniem 
operacji gospodarczej oraz zobowiązującym kierownika jednostki 
organizacyjnej/komórki administracyjnej do przedłoŜenia oryginału dokumentu 
rozliczeniowego (faktury VAT, rachunku lub innego wymaganego dokumentu). 
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2. Dowód wystawia kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej  

w jednym egzemplarzu, określając w nim kwotę, jej przeznaczenie oraz źródło 
finansowania. W załączeniu do „Polecenia dokonania przedpłaty” naleŜy dołączyć 
dokument stanowiący podstawę dokonania przedpłaty taki w szczególności jak: 
faktura proforma, zgłoszenie udziału w konferencji lub szkoleniu, umowa lub inny 
dokument stanowiący podstawę dokonania przedpłaty.  

 
 
11.  POLECENIE WYJAZDU SŁUśBOWEGO 
 

§ 15 
 

Dokument „Polecenie wyjazdu słuŜbowego” wraz z załącznikami jest podstawą do 
rozliczenia poniesionych kosztów w czasie podróŜy słuŜbowej (wypłaty zaliczki, 
rozliczenia kosztów podróŜy). Tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróŜy 
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego określa odrębne zarządzenie Rektora. 
 
 

A. PODRÓśE KRAJOWE 
 

§ 16 
 

1. Polecenie wyjazdu słuŜbowego wystawia się w jednym egzemplarzu. 
 
2. Delegowany, na swój wniosek, moŜe otrzymać zaliczkę na koszty podróŜy słuŜbowej. 

Podstawę jej wypłaty stanowi wypełniony właściwy odcinek „Polecenia wyjazdu 
słuŜbowego”, zaakceptowany przez kierownika jednostki i Kwestora lub osoby 
upowaŜnione. 

 
3. Delegowany pracownik w ciągu 14 dni od daty zakończenia podróŜy wypełnia 

właściwą stronę „Polecenia wyjazdu słuŜbowego” i przedkłada kierownikowi jednostki 
delegującej, który wykonuje kontrolę merytoryczną (potwierdza to własnoręcznym 
podpisem w rubryce „sprawdzono pod względem merytorycznym”). JeŜeli pracownik 
uzyskał zgodę na odbycie podróŜy słuŜbowej samochodem niebędącym własnością 
pracodawcy, zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia kosztów podróŜy „Ewidencję 
przebiegu pojazdu”. 

 
4. Dokumenty przedkładane w załączeniu do rozliczenia kosztów wyjazdu słuŜbowego 

wymagają zatwierdzenia przez osobę, która zatwierdziła „Polecenie wyjazdu 
słuŜbowego”. 

 
5. Kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym wykonuje Dział Finansowy 

Kwestury. 
 
6. Rozliczenie kosztów podróŜy – do wypłaty – zatwierdza Rektor, Prorektor, Kanclerz 

oraz Kwestor. 
 

B. PODRÓśE ZAGRANICZNE 
 

§ 17 
 

1. Polecenie wyjazdu słuŜbowego za granicę wystawia Prorektor ds. Badań Naukowych  
i Współpracy z Zagranicą lub kierownik jednostki organizacyjnej delegującej 
pracownika (zaleŜnie od źródła finansowania). 
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2. Delegowany pracownik otrzymuje środki pienięŜne na pokrycie kosztów podróŜy  
w gotówce lub przelewem na jego konto po uprzednim dokonaniu zobowiązania do 
rozliczenia się z pobranych/otrzymanych środków wciągu 14 dni od powrotu  
z zagranicy. 

 
3. Delegowany pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróŜy słuŜbowej w walucie 

otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 
czternastu dni od dnia zakończenia podróŜy. Pracownik sporządza rozliczenie kosztów 
podróŜy na podstawie oryginałów faktur lub rachunków, biletów kolejowych lub 
biletów lotniczych/kart pokładowych. JeŜeli pracownik uzyskał zgodę na odbycie 
podróŜy słuŜbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy, zobowiązany 
jest dołączyć do rozliczenia kosztów podróŜy „Ewidencję przebiegu pojazdu”. 

 
4. Kontroli merytorycznej dokumentu rozliczeniowego dokonuje Kierownik Biura 

Współpracy Międzynarodowej, a akceptuje Prorektor ds. Badań Naukowych  
i Współpracy z Zagranicą lub osoba delegująca pracownika. 

 
5. Kontrolę rozliczenia kosztów podróŜy słuŜbowej pod względem formalnym  

i rachunkowym wykonuje Dział Finansowy Kwestury. 
 
6. Rozliczenie kosztów podróŜy – do wypłaty – zatwierdza Kwestor oraz Prorektor ds. 

Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą lub osoby upowaŜnione. 
 
 
12.  FAKTURA VAT, RACHUNEK, FAKTURA VAT KORYGUJĄCA, FAKTURA 

 VAT – UE, FAKTURA VAT – UE – KORYGUJĄCA, FAKTURA  
 WEWNĘTRZNA VAT, NOTA KORYGUJĄCA 

 
A. FAKTURY VAT, FAKTURY WEWNĘTRZNE, NOTY KSIĘGOWE – WŁASNE 

 
§ 18 

 
1. Faktury VAT są dowodami słuŜącymi do udokumentowania i rozliczenia: 

a) sprzedaŜy towarów lub usług na rzecz innych podmiotów; 
b) zaliczek, przedpłat, rat, zadatków otrzymanych przed wydaniem towaru, 

wykonaniem usługi. 
 

2. Fakturę VAT lub rachunek wystawia w dwóch egzemplarzach jednostka 
organizacyjna/komórka administracyjna Uniwersytetu Wrocławskiego dokonująca 
sprzedaŜy towarów lub usług. Oryginał dokumentu otrzymuje odbiorca, kopię załącza 
się do rejestru sprzedaŜy. 

 
3. Fakturę VAT podpisuje pracownik posiadający pisemne upowaŜnienie Rektora. 
 
4. Wystawca faktury VAT zobowiązany jest do wpisania jej do rejestru sprzedaŜy VAT, 

który wraz z kopiami faktur VAT przekazuje do Działu Księgowości Finansowej 
Głównej Kwestury, w terminie do 7. dnia następnego miesiąca.  

 
5. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych lub importu usług, dla których 

podatnikiem jest nabywca wystawia się faktury wewnętrzne, których oryginał 
otrzymuje Kwestura wraz z rejestrem sprzedaŜy. 
Faktury wewnętrzne wystawia się równieŜ dla udokumentowania zwróconych kwot 
dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze. 

 
6. Wszelkich korekt związanych z wystawioną fakturą VAT, dotyczących takich pozycji 

faktury jak: stawka, ilość, cena jednostkowa, wartość, kwota podatku VAT, rabat  
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naleŜy dokonywać w formie faktur korygujących VAT. Do wystawiania faktur 
korygujących VAT stosuje się zasady określone w ust. 2-4. 

 
7. W przypadku otrzymania faktury VAT lub faktury korygującej VAT zawierającej 

pomyłki dotyczące danych  sprzedawcy lub nabywcy, oznaczenia towaru lub usługi  
(z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury dotyczących: stawki, ceny, kwoty, ilości, 
wartości) naleŜy wystawić notę korygującą. Notę korygująca wraz z kopią naleŜy 
przesłać wystawcy faktury VAT celem jej podpisania. Po zwrotnym otrzymaniu 
podpisanej noty naleŜy niezwłocznie dostarczyć ją do Kwestury. 

 
8. Do rozliczania pozostałych naleŜności od podmiotów zewnętrznych, które nie stanowią 

sprzedaŜy towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług -  
w szczególności takich jak naliczenie kar  umownych, naliczenie odsetek,  zwrotu 
kosztów nie podatkowych np. refundacja delegacji, zwrot innych obciąŜeń, wystawia 
się noty księgowe.  

 
B. FAKTURY VAT, RACHUNKI – OBCE 
 

§ 19 
 

1. Dokumentami słuŜącymi do rozliczeń finansowych za świadczone na rzecz 
Uniwersytetu Wrocławskiego dostawy, roboty i usługi są faktury VAT i rachunki. 
Dokumenty te, otrzymywane przez Uniwersytet Wrocławski, powinny być opatrzone 
datą wpływu do uczelni i skierowane do właściwej jednostki organizacyjnej lub 
komórki administracyjnej, na której ciąŜy obowiązek kontroli merytorycznej. 

 
2. Po dokonaniu kontroli merytorycznej przez kierownika właściwej jednostki 

organizacyjnej lub komórki administracyjnej i potwierdzeniu przez osobę 
upowaŜnioną do dysponowania środkami finansowymi, faktura VAT lub rachunek wraz 
z załącznikami (zamówienia, dowody przyjęcia, specyfikacje itp.) przekazywana jest 
za pokwitowaniem do Działu Finansowego Kwestury, w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania, jednak nie później niŜ cztery dni robocze przed terminem płatności. 
Za przestrzeganie terminów odpowiedzialni są: pełnomocnicy dziekana ds. finansowo- 
administracyjnych, kierownicy jednostek organizacyjnych lub komórek 
administracyjnych, kierownicy grantów oraz kierownicy zleceń zewnętrznych. 
 

3. Dział Finansowy Kwestury, po przeprowadzeniu kontroli formalnej i rachunkowej 
sporządza odpowiednie dyspozycje bankowo-kasowe (np. polecenie przelewu). 

 
4. NiezaleŜnie od wyŜej wymienionej kontroli, faktury VAT i rachunki powinny zawierać  

na odwrocie, potwierdzone przez właściwy dział Kwestury, źródło finansowania oraz 
informacje (klauzule) pozwalające na ich powiązanie z innymi dowodami lub 
urządzeniami ewidencyjnymi, w szczególności takie jak: 

 
a) dane o przyjęciu do ewidencji środka trwałego i o wystawieniu dowodu OT, 

ze wskazaniem numeru inwentarzowego – dotyczy dostaw środków trwałych 
(aparatury), 

b) wskazanie jednostki i numeru inwentarzowego oraz wartości poszczególnych 
środków, obejmujące wszystkie składniki kosztów zakupu – dotyczy zakupu 
środków trwałych o niskiej wartości objętych ewidencją ilościowo-wartościową, 

c) wskazanie numeru dowodów przyjęcia PZ (wraz z kopią PZ) – dotyczy 
dostarczenia materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową, 

d) klauzulę cyt.: „materiały wymienione w fakturze przyjęto i wpisano do 
księgi materiałowej, str. …, poz. ...”- dotyczy materiałów do magazynów 
podręcznych, 



 

(Dział Organizacyjny – 2009) 

16

e) klauzulę cyt. „wpisano do księgi ewidencji ilościowej, str. ..., poz. ...” 
dotyczy zakupu przedmiotów o niskiej wartości, nie wymienionych w punktach 
poprzednich, 

f) klauzulę cyt: „usługi wymienione na fakturze wykonano w ramach (na 
rzecz) ........................” – dotyczy zakupu usług, 

g) wskazanie numeru inwentarzowego – dotyczy remontu (naprawy) środka 
trwałego, 

h) dane o zmianie wartości środka trwałego w przypadku jego modernizacji lub 
ulepszenia (potwierdzone protokołem zmiany wartości środka trwałego), 

i) wskazanie daty wprowadzenia do księgozbioru lub  innego przeznaczenia towarów 
– dotyczy zakupu ksiąŜek i czasopism. 

 
5. Na fakturze, rachunku przedłoŜonym do rozliczenia naleŜy wskazać podstawę prawną 

wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
6. W przypadku, gdy dana faktura VAT, rachunek powinien zostać zapłacony  

z wyodrębnionego rachunku bankowego, w opisie faktury VAT, rachunku naleŜy ten 
rachunek wskazać. 

 
 
13.  POLECENIE WYPŁATY W OBROCIE Z ZAGRANICĄ 
 

§ 20 
 

1. Zlecenie polecenia wypłaty za granicę jest dyspozycją  udzieloną bankowi do 
obciąŜenia rachunku bankowego uczelni, kwotą stanowiącą równowartość dewiz, 
przekazanych do uregulowania zobowiązań wobec zagranicznego kontrahenta. 

 
2. Polecenie wypłaty w obrocie z zagranicą sporządza (w zaleŜności od rodzaju 

świadczenia) zobowiązany do tego pracownik Samodzielnej Sekcji Aparatury 
Naukowej i Obrotu Zagranicznego lub pracownik Działu Finansowego Kwestury, w 
dwóch egzemplarzach, w oparciu o oryginał dokumentu wystawiany przy transakcjach 
eksportowo-importowych określający beneficjenta, rodzaj, termin i kwotę 
zobowiązania pienięŜnego (taki, w szczególności, jak: faktura, faktura proforma, 
pozwolenie przywozu, polisa ubezpieczeniowa towaru, potwierdzenie zamówienia, 
specyfikacja, wezwanie do zapłaty). 

 
3. Zlecenie podpisane przez Kwestora i Rektora lub upowaŜnionego przez Rektora 

pracownika  (którego wzór podpisu znajduje się w banku), przekazywane jest do 
banku. 

 
4. Bank na dowód przeprowadzenia operacji zwraca Uniwersytetowi Wrocławskiemu 

kopię zlecenia, a następnie wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie operacji na 
rachunku bankowym. 

 
5. Na podstawie kopii zlecenia oraz wyciągów bankowych pracownik Samodzielnej Sekcji 

Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego lub pracownik Działu Finansowego 
Kwestury sporządza wycenę dewiz. Dokument (wycena) jest podpisywany przez 
pracownika, który go sporządził oraz jego kierownika. Dokument (wycena) podlega 
kontroli formalno-rachunkowej w Dziale Finansowym Kwestury, a następnie jest 
zatwierdzany według zasad określonych w § 2 ust. 13 i 14. 
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14.  ROZLICZENIE WEWNĘTRZNE 
 

§ 21 
 

1. Dokument, zwany rozliczeniem wewnętrznym słuŜy do rozliczania i księgowania usług 
wewnętrznych świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych lub komórek 
administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
2. Rozliczenie wewnętrzne sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał dokumentu 

otrzymuje Kwestura, za pośrednictwem jednostki zamawiającej, pierwszą kopię 
otrzymuje jednostka organizacyjna/komórka administracyjna zlecająca usługę, 
natomiast drugą jednostka świadcząca usługę. 

 
3. Kontrolę merytoryczną rozliczenia wewnętrznego przeprowadza kierownik jednostki 

organizacyjnej/komórki administracyjnej zlecającej usługę. Kontrolę formalną  
i rachunkową przeprowadza Dział Finansowy Kwestury. 

 
 
15.  WEKSLE 

 
  § 22 

 
1. Weksel to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe zobowiązanie jego 

wystawcy lub osoby przez niego wskazanej do zapłacenia kwoty z weksla 
wynikającej. 

 
2. Weksle oraz deklaracje wekslowe otrzymywane przez Uniwersytet Wrocławski jako 

zabezpieczenia wykonania umów naleŜy zdeponować w Kasie Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
3. W celu ewidencji weksli wystawionych w Uniwersytecie Wrocławskim Dział Finansowy 

Kwestury sporządza kopię weksla wraz z kopią deklaracji wekslowej. 
 
4. Ustępy 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wszystkich gwarancji stosowanych  

w praktyce gospodarczej, a stanowiących zabezpieczenie wykonania umów  
i kontraktów, których stroną jest Uniwersytet Wrocławski. 

 
 
16.  KSIĘGA DEPOZYTÓW 

 
§ 23 

 
1. W księdze depozytów Kasy Głównej kasjer, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 

Instrukcją kasową Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi ewidencję przyjętych  
i wydanych depozytów.  

 
2. Na Ŝądanie deponującego, kasjer wystawia pokwitowanie przyjęcia do depozytu  

w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje osoba przekazująca do depozytu, 
natomiast kopia pozostaje w Kasie. Pokwitowanie odbioru z depozytu potwierdza się 
w księdze depozytów, a w przypadku wystawienia pokwitowania przyjęcia depozytu – 
równieŜ na kopii przyjęcia do depozytu, przechowywanej w Kasie. 
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II. Obrót rzeczowymi składnikami majątku 
 
1. ZAMÓWIENIE 

 
§ 24 
 

1. Zamówienie jest dokumentem stosowanym w obrocie rzeczami oraz usługami  
w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych uczelni dotyczących zamówień 
publicznych. 
 

2. Zamówienie wystawia kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki 
administracyjnej, określając źródło finansowania i sposób zapłaty. 
Zamówienie podpisuje dysponent środków finansowych. Oznacza to zgodę na 
dokonanie zakupu w ramach posiadanych środków. Zamówienie sporządza się  
w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje adresat, natomiast kopię dołącza się do 
faktury. 
W przypadku zakupu środków trwałych będących aparaturą naukową zamówienie 
podpisuje równieŜ Kierownik Samodzielnej Sekcji Aparatury Naukowej i Obrotu 
Zagranicznego oraz wpisuje je do rejestru Sekcji. 
 

3. Kontroli wstępnej zamówienia dokonuje Kwestor. 
 

 
2. PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO „OT” 

 
§ 25 

 
1. Dowód „OT” słuŜy do udokumentowania przyjęcia do ewidencji środka trwałego 

zakupionego,  wytworzonego lub wykonanego we własnym zakresie. 
 
2. Dowód OT wystawia osoba prowadząca księgi inwentarzowe, w dwóch 

egzemplarzach. Oryginał przekazywany jest do Działu Środków Trwałych  
i Materiałowych Kwestury, kopia pozostaje u prowadzącego księgi. 

 
3. Dowód OT podpisuje osoba materialnie odpowiedzialna za środek trwały oraz 

kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej.  
 
 

3. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO „PT” 
 

§ 26 
 
1. Protokół przekazania/przyjęcia środka trwałego „PT” z udziałem podmiotów spoza 

uczelni słuŜy do udokumentowania nieodpłatnego przyjęcia lub przekazania środka 
trwałego. Przyjęcie/przekazanie środka trwałego wymaga zgody Rektora, wyraŜonej 
na piśmie (w formie porozumienia, umowy, aktu darowizny). 

 
2. Kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej przyjmuje środek trwały 

wraz z trzema egzemplarzami dowodu „PT”, wystawionymi przez kierownika jednostki 
przekazującej i nadaje przyjmowanemu środkowi trwałemu właściwe oznaczenie 
zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).  Następnie dokumenty te przekazuje 
do Działu Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, z którego po opracowaniu 
księgowym przekazuje: 

− pierwszą kopię - jednostce przekazującej środek trwały, 
− drugą kopię - osobie materialnie odpowiedzialnej (kierownikowi 

jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej). 
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3. Dowód „PT” podpisuje upowaŜniona osoba z jednostki przekazującej i przyjmującej, 
Kwestor oraz Kanclerz. 

 
 
4. PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY PRZYJĘCIA ŚRODKA 

TRWAŁEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA 
NAUKI I  SZKOLNICTWA  WYśSZEGO 

 
§ 27 

 
1. Protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia środka trwałego słuŜy do udokumentowania 

przekazania środka trwałego nabytego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego. 
Kierownik jednostki organizacyjnej, po zakończeniu roku kalendarzowego wraz 
kierownikiem programu (grantobiorcą), po zakończeniu programu badawczego, 
sporządzają w czterech  egzemplarzach protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia 
środka trwałego. Protokół, podpisany przez osobę materialnie odpowiedzialną za dany 
środek trwały przekazywany jest do Działu Kosztów, a następnie do Działu Środków 
Trwałych i Materiałowych Kwestury, celem przyjęcia środka trwałego i wprowadzenia 
go do ewidencji środków trwałych Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Protokół podpisuje pracownik Działu Kosztów, osoba materialnie odpowiedzialna oraz 
Kierownik Działu Środków Trwałych i Materiałowych.  
 

2. Protokół otrzymują: 
- Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury,  
- Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego, 
- uŜytkownik,  
- Dział Kosztów. 

 
 
5. PROTOKÓŁ WYTWORZENIA ŚRODKA TRWAŁEGO WYKONANEGO WE  

WŁASNYM  ZAKRESIE 
 

§ 28 
 
1. Protokół wytworzenia sporządzony przez  Komisję powołaną do tych czynności przez 

kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej środek trwały, stanowi podstawę 
jego przyjęcia do ewidencji środków trwałych. 

 
2. Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, a osoba odpowiedzialna 

materialnie nadaje numer inwentarzowy przyjętego środka trwałego. Protokół 
akceptuje Kwestor i Kanclerz. 

 
Protokół otrzymują: 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− kopię - jednostka przyjmująca dany środek. 

 
3. Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury na podstawie protokołu 

wytworzenia sporządza polecenie księgowania, które podpisuje Kierownik tego Działu 
i Kwestor. 
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6. ZMIANA MIEJSCA UśYTKOWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO LUB ŚRODKA 
TRWAŁEGO  O  NISKIEJ  WARTOŚCI „MT” – „MN” 

 
§ 29 

 
1. Dowód „MT” lub „MN” jest podstawą udokumentowania zmiany miejsca uŜytkowania 

środka trwałego lub środka trwałego o niskiej wartości. 
 
2. Dokument sporządza w trzech egzemplarzach kierownik jednostki organizacyjnej lub 

komórki administracyjnej przekazującej, które otrzymują: 
 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - jednostka (komórka) przyjmująca środek trwały, 
− drugą kopię - jednostka (komórka) przekazująca środek trwały. 

 
3. Kontrolę merytoryczną sprawuje kierownik jednostki przekazującej i kierownik 

jednostki przyjmującej. Kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym 
przeprowadza Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury. 

 
 
7. PROTOKÓŁ ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO 

 
§ 30 

 
1. W przypadku zmiany wartości środka trwałego, prowadzący księgi inwentarzowe, 

kaŜdorazowo sporządza protokół, który podpisuje osoba materialnie odpowiedzialna. 
 
2. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które otrzymują: 

1) oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych, 
2) pierwsza kopia - pracownik prowadzący księgi inwentarzowe, 
3) druga kopia - Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego. 
 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą zmiany wartości środka trwałego przekazywanego   
    dowodem OT. 
 
 
8. PRZYJĘCIE  MATERIAŁU  Z  ZEWNĄTRZ  „Pz” 

 
§ 31 

 
1. Dowód „Pz” jest potwierdzeniem przyjęcia do magazynu kupionych materiałów. 
 
2. Przy odbiorze materiału osoba materialnie odpowiedzialna obowiązana jest sprawdzić 

rodzaj, ilość i jakość przyjętych składników majątkowych. 
 
3. Dokument „Pz” sporządza w trzech egzemplarzach kierownik jednostki prowadzącej 

magazyn , na podstawie dowodu zakupu, które otrzymują: 
 

- oryginał wraz  
   z dowodem zakupu 

- Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 

- pierwszą kopię - magazyn, 
- drugą kopię  - jednostka dokonująca zakupu. 

 
4. Dokument podlega akceptacji i kontroli merytorycznej przez kierownika jednostki 

dokonującej zakupu. Kontrolę formalną i rachunkową przeprowadza Dział Środków 
Trwałych i Materiałowych Kwestury. 
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9. ZWROT MATERIAŁU „Zw” 
 

§ 32 
 
1. Dowód „Zw” dokumentuje zwrot materiałów, uprzednio pobranych z magazynu. 

Warunkiem przyjęcia zwrotu do magazynu jest podpis kierownika jednostki 
organizacyjnej lub komórki administracyjnej zwracającej materiał. 

 
2. Przy odbiorze zwracanych materiałów, magazynier przed potwierdzeniem przyjęcia 

zobowiązany jest sprawdzić rodzaj, ilość oraz jakość zwracanych materiałów. 
 
3. Dokument „Zw” sporządza kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki 

administracyjnej dokonującej zwrotu w trzech egzemplarzach, które po potwierdzeniu 
przez magazyniera, otrzymują: 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - magazyn, 
− drugą kopię - osoba dokonująca zwrotu. 

 
4. Dokument akceptuje kierownik jednostki zdającej, przeprowadzając kontrolę 

merytoryczną. Kontrolę formalną i rachunkową przeprowadza Dział Środków Trwałych  
i Materiałowych Kwestury. 

 
Uwaga: 
Dla odzieŜy ochronnej i roboczej dowód „Zw” sporządzany jest zgodnie z zarządzeniem 
Rektora w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla 
pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
10.  POBRANIE MATERIAŁU „Rw” 

 
§ 33 

 
1. Dowód „Rw” słuŜy do udokumentowania pobrania materiałów z magazynu na uŜytek 

wewnętrzny. 
 
2. Dowód „Rw” sporządza jednostka zamawiająca w trzech egzemplarzach, które 

otrzymują: 
 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - magazyn, 
− drugą kopię - zamawiający materiał. 

 
3. Osoba odbierająca materiały powinna sprawdzić ich rodzaj, ilość i jakość oraz 

pokwitować odbiór. 
 
4. Dokument akceptuje kierownik jednostki pobierającej, przeprowadzając kontrolę 

merytoryczną. Kontrolę formalną i rachunkową przeprowadza Dział Środków Trwałych  
i Materiałowych Kwestury. 

 
Uwaga: 
1. Dla odzieŜy ochronnej i roboczej dowód „Rw” sporządza upowaŜniony pracownik 

Sekcji Zaopatrzenia Działu Logistyki w trzech egzemplarzach, z których otrzymują: 
− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury dla 

dokonania odpowiednich wyliczeń pobranej odzieŜy  
i księgowania, 

− pierwszą kopię - magazyn, 
− drugą kopię - pracownik Sekcji Zaopatrzenia odpowiedzialny za 
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gospodarkę odzieŜą, celem dokonania odpowiednich 
zapisów w kartotekach osobistego wyposaŜenia. 

   
Sekcja Zaopatrzenia sporządza czwarty egzemplarz „Rw” na Ŝyczenie osoby  pobierającej 
odzieŜ i obuwie robocze. 
 
2. Dla opału dowód ”Rw” wystawia kierownik obiektu na podstawie miesięcznego 

zestawienia zuŜycia opału, w trzech egzemplarzach, z których otrzymują: 
 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - Sekcja Zaopatrzenia Działu Logistyki, 
− drugą kopię - kierownik obiektu. 

 
 

11.  PRZESUNIĘCIE MATERIAŁU „Mm” 
 

§ 34 
 
1. Dowód „Mm” słuŜy do udokumentowania przesunięcia materiałów między 

magazynami. 
 
2. Magazynier przekazujący materiał ewidencjonuje jego wydanie i przekazuje go wraz  

z załączonymi dokumentami magazynierowi przyjmującemu. Magazynier przyjmujący  
ewidencjonuje przyjęcie materiału i na dowodzie „Mm”  potwierdza przejęcia. 

 
3. Dokument sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymują: 

− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - magazyn zdający, 
− drugą kopię - magazyn przyjmujący. 

 
4. Kontrolę formalną i rachunkową przeprowadza Dział Środków Trwałych  

i Materiałowych  Kwestury.  
 

 
12.  WYDANIE MATERIAŁU NA ZEWNĄTRZ „Wz” 

 
§ 35 

 
1. Dowód „Wz” słuŜy do udokumentowania wydania materiałów z magazynu dla 

odbiorców zewnętrznych. 
 
2. Dokument wystawia w czterech egzemplarzach kierownik jednostki prowadzącej 

magazyn, które otrzymują: 
− oryginał - Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− pierwszą kopię - magazyn wydający, 
− drugą kopię - jednostka wystawiająca dowód „Wz”, 
− trzecią kopię - jednostka pobierająca materiały. 

 
W przypadku sprzedaŜy zewnętrznej dowód „Wz” wypełnia się w pięciu 
egzemplarzach, a ostatni egzemplarz przekazuje się wraz z fakturą do Działu 
Księgowości Finansowej Głównej Kwestury. 

 
3. Kontrolę formalną i rachunkową przeprowadza Dział Środków Trwałych  

i Materiałowych Kwestury. Dowód „Wz” akceptuje Kwestor i Kanclerz wykonując 
kontrolę merytoryczną. 
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13.  ARKUSZ SPISU Z NATURY 
 

§ 36 
 
1. Arkusz spisu z natury słuŜy do sporządzania wykazu składników majątkowych 

okazanych Zespołowi Spisowemu w czasie trwania inwentaryzacji. 
 
2. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania i podlegają szczegółowemu 

rozliczeniu. Ewidencję druków – arkuszy spisu z natury – oraz ich ochronę zapewnia 
Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury. 

 
3. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem dla: 

− oryginał - Działu Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury, 
− kopia - jednostki organizacyjnej – otrzymuje osoba 

materialnie  odpowiedzialna. 
 
4. Zakres i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji, zasady rozliczania oraz sporządzania 

dokumentów związanych z jej rozliczeniem reguluje odrębne zarządzenie Rektora. 
 
5. Dział Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury przeprowadza porównanie stanu 

faktycznego wynikającego z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury 
ze stanem księgowym. Wynikiem tej operacji jest sporządzenie zestawienia róŜnic 
inwentaryzacyjnych. 
 
 

14. PROTOKÓŁ LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH O NISKIEJ WARTOŚCI 
BĘDĄCYCH  W  EWIDENCJI  ILOŚCIOWEJ ORAZ PROTOKÓŁ LIKWIDACJI 
ŚRODKÓW PODSTAWOWYCH  

 
§ 37 

 
Obieg dokumentów związanych z likwidacją przedmiotów o niskiej wartości, będących  
w ewidencji ilościowej oraz środków trwałych będących w posiadaniu Uniwersytetu 
Wrocławskiego objętych ewidencją ilościowo-wartościową reguluje Instrukcja 
postępowania przy zagospodarowywaniu środków rzeczowych wycofanych z uŜytkowania 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 
III. Dokumentacja pracy i płac 
 
1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY  

 
§ 38 

 
1. Dokumentami potwierdzającymi nawiązanie stosunku pracy jest umowa o pracę  lub 

akt mianowania.  
 
2. Akt mianowania lub  umowę o pracę sporządza się na podstawie wniosku kierownika 

jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej. 
 

Wniosek o zatrudnienie wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Dziale Kadr. 
Wniosek o zatrudnienie z pełnym kompletem dokumentów przedkłada się do 
akceptacji Rektorowi, Kanclerzowi lub innym upowaŜnionym osobom. 

 
3. Zaakceptowany wniosek jest podstawą sporządzenia aktu mianowania lub umowy  

o pracę. 
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4. Dział Kadr sporządza umowę o pracę lub akt mianowania w trzech egzemplarzach,  

a podpisuje Rektor, Kanclerz lub inne upowaŜnione osoby. Oryginał podpisanego 
dokumentu (umowy o pracę, aktu mianowania) otrzymuje pracownik, jeden 
egzemplarz zostaje przekazany do Działu Płac, drugi egzemplarz zostaje dołączony do 
akt osobowych pracownika. Kierownik jednostki organizacyjnej/komórki 
administracyjnej otrzymuje do wiadomości kserokopię dokumentu. 

 
 
2. ZMIANY STOSUNKU PRACY 

 
§ 39 

 
1. Zmiana warunków mianowania lub umowy o pracę moŜe być wprowadzona: 

1) na wniosek pracownika lub kierownika jednostki organizacyjnej/komórki 
administracyjnej, za zgodą pracownika, 

2) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej, 
bez zgody pracownika. 

Wniosek, po uzyskaniu zgody Rektora, Kanclerza lub innych upowaŜnionych osób jest 
podstawą do sporządzania dokumentu zmieniającego stosunek pracy. 

 
2. Podstawą zmiany warunków umowy o pracę bez zgody pracownika jest wniosek 

bezpośredniego przełoŜonego lub decyzja Rektora, Prorektora lub Kanclerza. Wniosek 
powinien być przekazany do zaopiniowania działającym w Uniwersytecie Wrocławskim 
związkom zawodowym. Decyzję o wypowiedzeniu zmieniającym podejmuje Rektor, 
Prorektor lub Kanclerz. 

 
3. Dokument zmieniający stosunek pracy sporządza się w trzech egzemplarzach, a 

podpisuje go Rektor, Kanclerz lub inna upowaŜniona osoba. Jeden egzemplarz 
podpisanego dokumentu otrzymuje pracownik, drugi egzemplarz zostaje przekazany 
do Działu Płac, trzeci egzemplarz zostaje dołączony do akt osobowych pracownika. 
Kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej otrzymuje do 
wiadomości kserokopię dokumentu. 

 
 
3. ROZWIĄZANIE (USTANIE) STOSUNKU PRACY 

 
§ 40 

 
1. Rozwiązanie stosunku pracy moŜe nastąpić na pisemną prośbę pracownika lub na 

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej. 
Dokumenty składane są w Dziale Kadr. 

 
2. Zaakceptowany przez Rektora, Kanclerza lub inne osoby upowaŜnione dokument 

stanowi podstawę do sporządzenia pisma rozwiązującego stosunek pracy.   
 
3. Dział Kadr sporządza dokument w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz 

podpisanego dokumentu otrzymuje pracownik, drugi egzemplarz zostaje przekazany 
do Działu Płac, trzeci egzemplarz zostaje dołączony do akt osobowych pracownika. 
Kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej pracownika otrzymuje 
do wiadomości kserokopię dokumentu. 
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4. KARTA OBIEGOWA 
 

§ 41 
 

1. Karta obiegowa jest wewnętrznym dokumentem słuŜącym do rozliczenia pracownika,  
z którym ustał stosunek pracy, z zobowiązań wobec Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
do zawiadomienia jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej o rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu stosunku pracy. Kartę obiegową stosuje się takŜe w przypadku 
dłuŜszego urlopu bezpłatnego pracownika. 

 
2. Kartę obiegową wystawioną przez Dział Kadr otrzymuje pracownik wraz  

z pismem informującym o rozwiązaniu stosunku pracy. Kartę obiegową pracownik 
otrzymuje, w terminie poprzedzającym wygaśnięcie umowy na okres zamknięty 
(mianowanie, powołanie). 

 
3. Pracownik po uzyskaniu wymaganych podpisów w karcie, potwierdzających 

wywiązanie się z zobowiązań wobec Uczelni, przekazuje ją w ostatnim dniu 
zatrudnienia do Działu Kadr. 

 
4. Kartę obiegową, do której zostały wpisane zadłuŜenia, Dział Kadr przekazuje do 

Działu Księgowości Finansowej Głównej Kwestury. 
 
5. Kartę obiegową włącza się do akt pracownika. 
 
6. W przypadku niezwrócenia przez pracownika karty obiegowej, obowiązek uzyskania 

adnotacji w karcie spoczywa na kierowniku jednostki, w której pracownik był 
zatrudniony. W tym celu Dział Kadr przekazuje kierownikowi jednostki nową kartę 
obiegową, którą naleŜy uzupełnić, w ciągu czternastu dni od dnia jej otrzymania  
i przekazać do Działu Kadr,  

 
 
5. PLAN URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH 

 
§ 42 

 
Obieg dokumentów związany z planem urlopów wypoczynkowych reguluje Regulamin 
pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI  
    PRACOWNIKÓW 

 
§ 43 

 
1. Skierowanie na podjęcie przez pracownika nauki w szkole lub odbycia szkolenia 

(kursu) wystawione jest na wniosek kierownika jednostki lub zainteresowanej osoby 
za zgodą przełoŜonego. Sporządza się w dwóch egzemplarzach, które podpisuje 
Rektor lub upowaŜniona osoba. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, drugi 
egzemplarz pozostaje w aktach osobowych pracownika. JeŜeli skierowanie jest 
związane z opłatą, kwestura otrzymuje kserokopię dokumentu. 

 
2. Umowa na podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych lub pozaszkolnych 

określająca prawa i obowiązki osoby skierowanej do szkoły lub kurs. Przyjęcie 
warunków umowy pracownik potwierdza podpisem. Umowę sporządza się w dwóch 
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egzemplarzach, podpisuje ją Rektor lub upowaŜniona osoba, jeden egzemplarz 
otrzymuje pracownik, drugi egzemplarz pozostaje w aktach osobowych pracownika. 
 

 
7. PRZYDZIAŁ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

§ 44 
 
1. Przydział zajęć dydaktycznych stanowi podstawę do potwierdzenia obciąŜeń 

dydaktycznych nauczyciela akademickiego w okresie roku akademickiego. 
 
2. Przydziału zajęć dydaktycznych dokonuje bezpośredni przełoŜony odpowiedzialny za 

organizację procesu dydaktycznego (dyrektor instytutu, kierownik katedry, zakładu, 
studium), w ramach obowiązującego nauczyciela akademickiego pensum, a w razie 
potrzeby powyŜej jego poziomu. 

 
3. Przydział zajęć dydaktycznych sporządza w trzech egzemplarzach upowaŜniony 

pracownik danej jednostki organizacyjnej, a podpisują go kierownik tej jednostki  
i nauczyciel akademicki na dowód przyjęcia do realizacji. 
Oryginał przydziału zajęć przekazywany jest do właściwego Dziekanatu, pierwsza 
kopia pozostaje w aktach jednostki organizacyjnej, drugą kopie otrzymuje pracownik. 

 
 
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

§ 45 
 
1. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych stanowi podstawę do rozliczenia się 

pracownika z zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w danym semestrze. 
 
2. Sprawozdanie sporządza w dwóch egzemplarzach nauczyciel akademicki, po 

zakończeniu kaŜdego semestru i przedkłada podpisane kierownikowi jednostki 
organizacyjnej (instytutu, katedry, studium). W przypadku wystąpienia róŜnic 
pomiędzy przydziałem zajęć, a ich wykonaniem, wyjaśnienie przyczyn odchylenia od 
planu naleŜy umieścić pod tabelą. 

 
3. Kierownik jednostki organizacyjnej potwierdza swoim podpisem wykonanie zajęć 

dydaktycznych ujętych w sprawozdaniu i przekazuje jego oryginał do Dziekanatu,  
a kopię pozostawia w aktach jednostki. 

 
 
9.  ZLECENIE WYPŁATY NALEśNOŚCI ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

 
§ 46 

 
1. Zlecenie stanowi podstawę wypłaty naleŜności za wykonane godziny 

ponadwymiarowe w danym roku akademickim. 
 
2. Dla ustalenia czy powstały godziny ponadwymiarowe, upowaŜniony przez Dziekana 

pracownik, po zakończeniu roku akademickiego, dokonuje porównania przydziału 
zajęć dydaktycznych ze złoŜonymi przez nauczyciela akademickiego sprawozdaniami. 

 
3. Zlecenie wypłaty sporządza upowaŜniony przez Dziekana pracownik w dwóch 

egzemplarzach. 
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4. Zlecenie podpisuje upowaŜniony pracownik, potwierdzając tym samym 
przeprowadzenie  kontroli formalno-rachunkowej oraz Dziekan, na dowód wykonania 
kontroli merytorycznej. 

 
5. Oryginał zlecenia wypłaty przekazywany jest do Działu Płac Kwestury nie później niŜ 

do dnia 5 października kaŜdego roku kalendarzowego, natomiast kopia pozostaje  
w Dziekanacie. 

 
6. Zlecenia wypłaty naleŜności za godziny ponadwymiarowe przechowywane jest  

w Dziale Płac przez 5 lat. 
 
 
10. WYKAZ GODZIN PRACY PRACOWNIKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ   
 

§ 47 
 
1. Wykaz godzin pracy sporządza bezpośredni przełoŜony pracownika, w terminie do 

dziewiątego dnia kaŜdego miesiąca, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Dział Płac, a drugi komórka sporządzająca. 

 
2. Wykaz godzin pracy sprawdza i akceptuje kierownik jednostki organizacyjnej/komórki 

administracyjnej potwierdzając imienną pieczątką oraz własnoręcznym podpisem 
(kontrola merytoryczna). 

 
3. Dział Płac przeprowadza kontrolę  formalną i rachunkową wykazu godzin pracy. 
 
4. Wykaz godzin pracy przechowywany jest w Dziale Płac przez 5 lat. 
 
 
11. KARTA PRACY KONSERWATORA 

 
§ 48 

 
Obieg dokumentów związanych z Kartą pracy konserwatora jest regulowany w instrukcji, 
stanowiącej Załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 
zasad działania Samodzielnych Sekcji Konserwacji w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 
12. ZLECENIE NA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH 

 
§ 49 

 
1. Zlecenie wystawia kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej 

– w jednym egzemplarzu – najpóźniej w dniu wykonania pracy. W przypadku awarii, 
zlecenie wystawia się w następnym dniu, wraz z protokołem awarii. 
  

2. Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować Dział Kadr o udzieleniu pracownikowi 
dni wolnych w zamian  za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych. 

 
3. Zlecenie zatwierdzone przez osobę upowaŜnioną przekazywane jest do Działu Płac 

Kwestury, celem obliczenia wynagrodzenia. 
 
4. Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych przechowywane jest w Dziale Płac 

przez 5 lat. 
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13. ZLECENIE WYPŁATY Z TYTUŁU DODATKOWYCH ZAJĘĆ NALEśĄCYCH DO 
       OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 
§ 50 

 
1. Dokument słuŜy do zlecenia wypłaty naleŜności nauczycielowi akademickiemu za 

dodatkowe zajęcia naleŜące do jego obowiązków, za które przysługuje 
wynagrodzenie. 

 
2. Zlecenie opatrzone datą i numerem sporządza Dziekanat w dwóch egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Dział Płac Kwestury, natomiast drugi Dziekanat. 
 
3. Kontrolę merytoryczną wykonuje Dziekan. Kontrolę formalną i rachunkową wykonuje 

upowaŜniony przez Dziekana pracownik i Dział Płac Kwestury. Na podstawie 
otrzymanych i sprawdzonych zleceń Dział Płac Kwestury sporządza listę płac  
(załącznikiem są zlecenia). Wypłatę zatwierdza Kwestor i Rektor lub upowaŜniona 
przez niego osoba. 

 
4. Zlecenie wypłaty z tytułu dodatkowych zajęć naleŜących do obowiązków nauczyciela 

akademickiego przechowywane jest w Dziale Płac przez 5 lat. 
 
 

14. LISTA PŁAC 
 

§ 51 
 
1. Listy płac sporządzane są przez Dział Płac Kwestury na podstawie otrzymanych  

i sprawdzonych dowodów źródłowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne  
i komórki administracyjne, a w przypadku umów cywilnoprawnych na podstawie 
zawartych umów i przedłoŜonych rachunków. 

 
2. Listy płac zatwierdzają do wypłaty Kwestor i Rektor lub upowaŜniona przez niego 

osoba. 
 
3. Po dokonaniu wypłaty oryginał listy płac stanowi załącznik do raportu kasowego. 
 
 
15.  KARTA WYNAGRODZEŃ 

 
 § 52 

 
Kartę wynagrodzeń sporządza i przechowuje Dział Płac w jednym egzemplarzu.  
 
 
16.  UMOWY CYWILNO – PRAWNE 

 
§ 53 

 
Procedurę oraz zasady zawierania umów zleceń lub umów o dzieło reguluje odrębne 
zarządzenie Rektora. 
 
Wzory umów cywilnoprawnych stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim określa  
komunikat Rektora.    
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IV.  Dokumentacja z obszaru nauki i współpracy z zagranicą 
 
 
1. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI BADAWCZYMI 

FINANSOWANYMI  ZE  ŹRÓDEŁ  KRAJOWYCH 
 

§ 54 
 
Obieg dokumentów związanych z finansowaniem działalności naukowo-badawczej przez 
podmioty zewnętrzne, w ramach projektów badawczych oraz innych przedsięwzięć  
o charakterze naukowym, finansowanych ze źródeł krajowych określa odrębne 
zarządzenie Rektora. W zarządzeniu uregulowany jest obieg następujących dokumentów: 
  

1) projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw 
nauki, 

2) zleceń wykonania pracy naukowo-badawczej w uczelni, 
3) innych dokumentów związanych z finansowaniem z pozostałych krajowych 

źródeł finansowania działalności  naukowo-badawczej. 
 
 
2. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRZYZNANIEM (PRZEDŁUśENIEM) 

STYPENDIUM DOKTORSKIEGO I HABILITACYJNEGO  
 

§ 55 
 
1. Wniosek wraz z umową o wypłatę stypendium doktorskiego lub habilitacyjnego 

stanowią podstawę do ubiegania się przez osoby przygotowujące rozprawę (doktorską 
lub habilitacyjną) o przyznanie (przedłuŜenie) stypendium doktorskiego lub 
habilitacyjnego. 

 
2. Wniosek sporządza się na formularzu wraz z następującymi załącznikami: 

- opinią o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej,  
- oświadczeniem o niepozostawaniu w dodatkowym zatrudnieniu,  
- zleceniem wypłaty.  

 
3. Umowę w trzech egzemplarzach sporządzoną według obowiązującego wzoru 

akceptuje kierownik jednostki organizacyjnej 
 
4. Wniosek wraz z umową i załącznikami kierownik jednostki organizacyjnej składa  

w Dziale Badań Naukowych. 
 
5. Dział Badań Naukowych, po sprawdzeniu, pod względem merytorycznym, przedkłada 

dokumentację Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.  
 
6. Wszystkie  egzemplarze umowy podlegają  kontroli wstępnej Kwestora.  
 
7. Umowa zostaje zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów. 
 
8. Po zatwierdzeniu wniosku, podpisaniu umowy oraz zlecenia wypłaty stypendium przez 

Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Dział Badań Naukowych 
przekazuje po jednym egzemplarzu umowy: 

-  zainteresowanemu pracownikowi,  
-  Działowi Kadr, w celu włączenia jej do akt osobowych, 
-  Działowi Płac, celem realizacji.  
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3. WNIOSEK O PRZYZNANIE (WSTRZYMANIE) STYPENDIUM 
DOKTORANCKIEGO I ZLECENIE JEGO WYPŁATY (WSTRZYMANIA) 

 
§ 56 

 
1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. 
 
2. Listy zbiorcze doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego 

(w  przypadku doktorantów I roku) lub wnioski o przyznanie stypendium 
doktoranckiego (w przypadku doktorantów pozostałych lat), zaopiniowane przez 
kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika jednostki organizacyjnej 
prowadzącej studia doktoranckie, składa Kierownik studiów doktoranckich w Dziale 
Nauczania. Dział Nauczania sprawdza je pod względem formalnym i przedstawia 
Prorektorowi ds. Nauczania celem podjęcia decyzji. 

 
3. O decyzji Prorektora ds. Nauczania informuje zainteresowanych Dział Nauczania. 
 
4. Decyzja  w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium doktoranckiego 

wystawiana jest w czterech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: 
zainteresowany, właściwa jednostka organizacyjna (egzemplarz do akt), Dział Płac 
Kwestury (w przypadku przyznania stypendium doktoranckiego) oraz Dział 
Nauczania. 

 
5. Zlecenie wypłaty bądź wstrzymania stypendium doktoranckiego przygotowuje Dział 

Nauczania w trzech egzemplarzach, które otrzymują Dział Płac Kwestury, Dział 
Nauczania, właściwy Wydział (egzemplarz do akt). 

 
6. Zlecenie wypłaty podpisuje Prorektor ds. Nauczania. 
 
7. Dział Płac Kwestury sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym zlecenie 

wypłaty lub wstrzymania stypendium doktoranckiego i na jego podstawie sporządza 
listę płac do wypłaty. Lista  jest parafowana przez Kierownika Działu Nauczania, 
który wykonuje kontrolę merytoryczną, a następnie jest zatwierdzana przez 
Kwestora i Prorektora ds. Nauczania. 

 
 
4. WNIOSEK NA WYJAZD SŁUśBOWY ZA GRANICĘ 

 
§ 57 

 
Obieg dokumentów związanych z wyjazdem słuŜbowym za granicę reguluje odrębne 
zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych  
i szkoleniowych. 

 
 
5. UMOWA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘśNEGO DLA 

PRACOWNIKÓW SKIEROWANYCH ZA GRANICĘ W CELACH 
NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH  LUB  SZKOLENIOWYCH 

 
§ 58 

 
1. Umowa stanowi podstawę do wypłaty przez Uniwersytet Wrocławski świadczenia 

pienięŜnego skierowanemu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub 
szkoleniowych pracownikowi lub członkowi rodziny. Wzór umowy o przyznanie 
świadczenia pienięŜnego pracownikowi Uniwersytetu Wrocławskiego kierowanemu za 
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granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych określa odrębne Pismo 
Okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
2. Podstawą sporządzenia umowy jest prawidłowo sporządzony wniosek o wyjazd za 

granicę. 
 
3. Umowę sporządza Biuro Współpracy Międzynarodowej, a podpisuje Rektor lub osoba 

upowaŜniona. 
 

 
6. ROZLICZENIE KOSZTÓW POBYTU GOŚCIA ZAGRANICZNEGO  
    W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

 
§ 59 

 
1. Podstawę rozliczenia stanowi zawarte porozumienie  lub umowa.  

 
2. Zlecenie wypłaty w zaleŜności od źródła finansowania sporządza Biuro Współpracy 

Międzynarodowej lub zainteresowana jednostka organizacyjna w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Dział Finansowy Kwestury, 
a drugi egzemplarz jednostka sporządzająca zlecenie. 

 
3. Zlecenie w zaleŜności od źródła finansowania podpisuje Kierownik Biura Współpracy 

Międzynarodowej lub Dziekan oraz osoba upowaŜniona wykonując jednocześnie 
kontrolę merytoryczną. Kontrolę formalną i rachunkową wykonuje Dział Finansowy 
Kwestury. Dokument zatwierdza do wypłaty Prorektor ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą lub upowaŜniony przez niego pracownik i Kwestor. 

 
 
7. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW KRÓTKOTERMINOWYCH 

PRZYZNAWANYCH CUDZOZIEMCOM, BĘDĄCYMI  STYPENDYSTAMI  STRONY  
POLSKIEJ 

 
§ 60 

 
1. Dział Płac otrzymuje z Biura Współpracy Międzynarodowej dokument, który zawiera: 

1) nazwiska i imiona stypendystów cudzoziemców, 
2) okres, za który naleŜy naliczyć stypendium, 
3) wysokość stypendium, 
4) źródło finansowania, 
5) podpis Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej, 
6) zgodę Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

2. Dział Płac sporządza: 
1) listę płac, 
2) notę obciąŜeniową do refundacji w przypadku refundowania kosztów 

pobytu stypendystów cudzoziemców. 
 
 
V.  Dokumentacja związana z realizacją projektów współfinansowanych  

ze środków zagranicznych 
 

§ 61 
 
Instrukcja przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje postępowanie dotyczące: 

1) wniosku aplikacyjnego, 
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2) zgłoszenia planowanego udziału w projekcie, 
3) powołania kierownika projektu, 
4) umowy o dofinansowanie projektu i umowy konsorcyjnej, 
5) wniosku o otwarcie konta bankowego i konta kosztowego, 
6) wniosku o prefinansowanie, 
7) raportów merytorycznych i finansowych. 

 
VI. Dokumentacja studencka i doktorancka 
 
 
1. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA 

STUDENTÓW  I  DOKTORANTÓW 
 

§ 62 
 

1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z obowiązującymi 
zaświadczeniami stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów. 

 
2. Wniosek sporządza zainteresowany student lub doktorant i składa go w Dziekanacie 

swojego Wydziału. 
 
3. Pracownik Dziekanatu sprawdza złoŜone przez studenta lub doktoranta dokumenty 

pod względem formalnym i rachunkowym i przedkłada Dziekanowi celem podjęcia 
decyzji. 

 
4. Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Na 

podstawie decyzji Dziekana, pracownik Dziekanatu sporządza listę wypłat stypendiów 
dla studentów lub doktorantów. 

 
 
2. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA NAUKI  

I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 
 

§ 63 
 

1. Wniosek stanowi podstawę wystąpienia Uniwersytetu Wrocławskiego do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o przyznanie studentowi stypendium Ministra Nauki  
i Szkolnictwa WyŜszego na dany rok akademicki. 

 
2. Wniosek przygotowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik Dziekanatu  

i po jego zaakceptowaniu przez Radę Wydziału przekazuje go do Działu 
MłodzieŜowego. Pracownik Działu MłodzieŜowego, po sprawdzeniu wniosku pod 
względem formalnym, przedstawia go do akceptacji Prorektorowi do spraw 
Studenckich, a następnie wysyła do Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

 
3. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  pracownik 

Działu MłodzieŜowego zawiadamia o podjętej decyzji Dziekanat i sporządza na tej 
podstawie listę wypłat.  
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3. ZESTAWIENIE KOSZTÓW POBYTU STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW  
W  UNIWERSYTECIE  WROCŁAWSKIM 

 
§ 64 

 
1. Zestawienie sporządza się na podstawie decyzji Biura Uznawalności Wykształcenia  

i Wymiany Międzynarodowej w sprawie przyznania studentom – cudzoziemcom 
świadczeń. 

 
2. Zestawienie jest podstawą do refundacji przez Biuro Uznawalności Wykształcenia  

i Wymiany Międzynarodowej kosztów pobytu studentów – cudzoziemców studiujących 
na Uniwersytecie Wrocławskim jako stypendystów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
3. Zestawienie sporządza – co miesiąc – pracownik Działu MłodzieŜowego i po 

zaakceptowaniu przez Kierownika Działu MłodzieŜowego przedkłada do zatwierdzenia 
Prorektorowi ds. Studenckich. 

 
 
4. LISTA WYPŁAT ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW LUB 

DOKTORANTÓW 
 

§ 65 
 
1. Lista wypłat jest dokumentem, w którym ujmowane są świadczenia stypendialne dla 

studentów – cudzoziemców, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz 
świadczenia pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów. 

 
2. Listę wypłat sporządza pracownik Dziekanatu – w przypadku świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów lub doktorantów przyznanych przez Dziekana Wydziału 
oraz pracownik Działu MłodzieŜowego – w przypadku świadczeń stypendialnych dla 
studentów – cudzoziemców, stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 
przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

 
3. Listę wypłat sporządzaną przez pracownika Dziekanatu – podpisuje Dziekan (kontrola 

merytoryczna), natomiast sporządzaną przez pracownika Działu MłodzieŜowego - 
Kierownik Działu MłodzieŜowego. 

 
4. Podpisane listy przekazywane są do Działu Finansowego Kwestury. 
 
 
5. ZESTAWIENIE NALEśNOŚCI Z DOMU STUDENCKIEGO 

 
§ 66 

 
1. Zestawienie stanowi podstawę rozliczania miesięcznych dochodów uzyskiwanych  

w danym domu studenckim z tytułu zakwaterowania mieszkańców oraz z tytułu opłat 
za najem pokoi gościnnych, za najem klubu oraz kosztów drobnych szkód 
wyrządzonych w obiekcie (np. zbite szyby). 
 

2. Zestawienie sporządza pracownik administracji domu studenckiego na podstawie 
posiadanych dokumentów i przekazuje je do Działu MłodzieŜowego. 

 
3. Zestawienie, po jego sprawdzeniu pod względem merytorycznym przez Kierownika 

Działu MłodzieŜowego, przekazywane jest do Działu Księgowości Finansowej Głównej.  
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VII. Dokumentacja róŜna 
 
1. UMOWA O WYKORZYSTANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEBĘDĄCEGO 

WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY DO CELÓW SŁUśBOWYCH 
 

§ 67 
 

1. Uzyskanie zgody na wykorzystanie samochodu osobowego niebędącego własnością 
pracodawcy do celów słuŜbowych wymaga formy pisemnej. Pracownik składa podanie 
- zaakceptowane przez  bezpośredniego przełoŜonego - wraz z uzasadnieniem oraz 
wskazaniem źródła finansowania do Rektora, Prorektora, Dziekana lub Kanclerza,  
w zaleŜności od podporządkowania organizacyjnego. 

 
2. Zatwierdzony wniosek jest podstawą do zawarcia z pracownikiem umowy  

o wykorzystanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do 
celów słuŜbowych. Umowę sporządza Dział Logistyki w trzech egzemplarzach.  

 
3. Rejestr umów o wykorzystanie samochodu osobowego niebędącego własnością 

pracodawcy  do celów słuŜbowych prowadzi Dział Logistyki. 
 
4. Za wykorzystanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do 

celów słuŜbowych przysługuje miesięczny ryczałt pienięŜny, który wypłaca się na 
podstawie „Oświadczenia” pracownika, podpisanego przez zainteresowanego oraz 
poświadczonego przez Dział Kadr, na okoliczność potwierdzenia przepracowanych dni. 
Pracownik składa oświadczenie w Dziale Logistyki, w celu dokonania obliczeń 
naleŜnego ryczałtu. 

 
5. Wypełnione i sprawdzone oświadczenia Dział Logistyki przekazuje do Działu 

Finansowego Kwestury, celem dokonania wypłaty. 
 
 
2. UMOWA NAJMU / UMOWA DZIERśAWY 

 
§ 68 

 
Zasady zawierania umów najmu i dzierŜawy określa odrębne zarządzenie Rektora  
w sprawie „Ogólnych zasad zawierania umów” w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 
3. UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH 

 
§ 69 

 
Zasady wynajmowania powierzchni reklamowych w Uniwersytecie  Wrocławskim określa 
odrębne zarządzenie Rektora wprowadzające Regulamin dotyczący zasad wynajmowania 
powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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4. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROCEDURAMI WYNIKAJĄCYMI  
Z USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
§ 70 

 
Sporządzanie i obieg dokumentów związanych z procedurami wynikającymi z ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a dotyczących wyłonienia wykonawców robót budowlanych, 
usług i dostaw, reguluje odrębne zarządzenie Rektora w sprawie udzielania zamówień 
publicznych. 
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Spis wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Wrocławskiego do 
których odsyła treść Instrukcji  sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów  
w Uniwersytecie Wrocławskim: 
 
1) Zarządzenie Nr 60/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 1998 r.  

w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania wydawanymi studentom, 
doktorantom oraz uczestnikom studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

 
2) Zarządzenie Nr  7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia  

2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz 
rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
3) Zarządzenie Nr 99/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 

2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kasowej Uniwersytetu Wrocławskiego”, 
 
4) Zarządzenie Nr 88/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2009 r.  

w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla 
pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
5) Zarządzenie Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 

2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych 
składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

 
6) Zarządzenie 8/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. 

wprowadzające Instrukcję postępowania przy zagospodarowywaniu środków 
rzeczowych wycofanych z uŜytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim, 

 
7) Zarządzenie Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 
8) Zarządzenie Nr 12/91 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 1991 r.  

w sprawie zasad działania Samodzielnej Sekcji Konserwacji w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

 
9) Zarządzenie Nr 68/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 

2007 r. w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad zawierania umów” w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

 
10) Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2007 r.  

w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 
11) Pismo okólne Nr 7/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2002 r.  

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o przyznanie świadczenia pienięŜnego dla 
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego kierowanych za granicę w celach 
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, 

 
12) Zarządzenie Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 

2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
13) Zarządzenie Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r.  

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, 
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14) Zarządzenie Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 
2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania 
powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
 
 
 


