
 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 253/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego    

z dnia 23 listopada 2022 r. 

  

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 170/2021 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

  

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574,  

z późniejszymi zmianami) oraz § 157 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego 

uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza 

się, co następuje:  

  

§ 1. W Załączniku do zarządzenia Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w 

Uniwersytecie Wrocławskim w dziale II w § 9 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków 

trwałych o wartości powyżej 10 000 odbywa się systematycznie, na 

podstawie zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem 

ust. 4a. Amortyzacja rozpoczyna się w następnym miesiącu po miesiącu, w 

którym doszło do przyjęcia w użytkowanie środka trwałego lub wartości 

niematerialnej i prawnej. Zakończenie dokonywania odpisów następuje nie 

później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową. 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Na podstawie art. 4 ust. 1b ustawy o rachunkowości przyjmuje się 

następujące szczególne zasady naliczania amortyzacji: 

Odpis amortyzacyjny od zakupionych środków trwałych sfinansowanych 

środkami pochodzącymi z funduszy bezzwrotnych może być: 

1) dokonany jednorazowo, jeżeli zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności 

i/lub zapisami umowy cena zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia jest 

wydatkiem kwalifikowalnym lub 

2) dokonywany w okresie trwania projektu, o ile umowa nie stanowi 

inaczej.”. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu 

Księgowemu.   

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 

2022 roku.  

  

    

                                                                                  

prof. dr hab. Robert Olkiewicz  
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