
ZARZĄDZENIE Nr 276/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

  

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji poprawności 

okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 

pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 32 ust. 3 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. 

zm.) oraz art. 16 a do 16 m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2001 r., poz. 1800 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia weryfikacji poprawności 

przewidywanych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacyjnych środków 

trwałych będących w posiadaniu Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: 

 

Przewodniczący:  dr Łukasz Makowski 

Centrum Transferu Technologii 

 

Członkowie:  mgr Ewa Drabiszewska 

Dział Usług Informatycznych 

 

mgr Urszula Chmura 

Dział Gospodarki Nieruchomościami 

 

dr Joanna Godzwon  

Centrum Transferu Technologii 

 

mgr Jakub Gural  

Dział Utrzymania Majątku 

 

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy: 

1) weryfikacja poprawności stosowanych okresów i stawek 

amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy weryfikacji Zespół powinien wziąć 

pod uwagę m.in.: 

a) stan techniczny, parametry techniczne środka trwałego,  

b) tempo postępu techniczno-ekonomicznego i przewidywany okres 

eksploatacji środka trwałego oraz konieczność poniesienia 

nakładów modernizacyjnych,  

2) wskazanie, na podstawie założeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, stawki 

procentowej amortyzacji dla każdego środka trwałego będącego w 

trakcie amortyzacji. Zmiana stawek amortyzacji wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

2.   W terminie do dnia 28 lutego 2023 r. Zespół dokona weryfikacji oraz 

sporządzi protokół z tych czynności, z uwzględnieniem informacji 

zawartych w ust. 1 pkt 2.  

 

 § 3. 1. Ze względu na liczebność środków trwałych będących w posiadaniu 

Uniwersytetu Wrocławskiego podlegających weryfikacji i nakład pracy, niezbędny do jej 

przeprowadzenia przez Zespół, weryfikacją objęte zostaną następujące środki trwałe: 

1) przyjęte na stan do dnia 31.10.2022 r., 

2) o wartości netto powyżej 100 000,00 zł. 



2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 zostały wskazane do weryfikacji 

po dokonaniu analizy wpływu powyższego uproszczenia na sprawozdanie 

finansowe. Przyjęte uproszczenie nie będzie zniekształcało sprawozdania 

finansowego. 

  

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz  

R E K T O R  


