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ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  28 listopada 2013 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy 

zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z użytkowania 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
18 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników 
majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany:  
 
 1/ w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
    
       „2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),”, 
 
 2/ w Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników 
majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącej 
Załącznik do zarządzenia Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
18 lipca 2011 r.: 
 
 a) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ocena stanu technicznego sporządzana jest zgodnie ze stanem rzeczywistym z 
uwzględnieniem następujących zasad dla: 

1) środków  trwałych  o niskiej wartości,  
2) sprzętu komputerowego, 
3) pozostałych środków trwałych (w tym aparatury naukowej) 
 

dla których na dzień oceny stanu technicznego upłynęło 10 lat od daty zakupu – 
sporządza się adnotację: „wyeksploatowane podczas użytkowania”, natomiast dla 
środków trwałych (w tym aparatury naukowej) dla których na dzień oceny stanu 
technicznego nie upłynęło 10 lat od daty zakupu – wprowadza się obowiązek 
sporządzenia oceny stanu technicznego.”, 
  

b) w § 2 ust.10 otrzymuje brzmienie: 

 „10. Dział Środków Trwałych Kwestury dokonuje weryfikacji protokołu zagospodarowania 
składników majątkowych poprzez  sprawdzenie  zgodności danych  ujętych w protokole z 
danymi zawartymi w ewidencji księgowej lub dowodach przyjęcia do magazynu oraz 
określa umorzenie środków rzeczowych.”, 
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          c) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

     „1) Działu Środków Trwałych Kwestury (oryginał),”, 

          d) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Załącznik Nr 2 do protokołu zagospodarowania  składników majątkowych – 
„Sprzedaż”, po realizacji sprzedaży, wraz ze sporządzonym zestawieniem, stanowiącym 
rozliczenie sprzedaży składników majątkowych,  oraz z  dołączonymi kopiami faktur  VAT,  
Sekcja przekazuje do Działu Środków Trwałych Kwestury, celem zdjęcia z konta 
pozabilansowego. Wzór „Rozliczenia Sprzedaży Składników Majątkowych” stanowi 
Załącznik Nr 7 do Instrukcji.”, 

3/ użyte w: 

a) § 3 pkt 1 i 2 zarządzenia Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad 
postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych 
wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim, 

b) § 1 ust. 2  pkt 4 Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy 
zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z 
użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącej Załącznik 
do zarządzenia Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 18 lipca 2011 r., 

c) Załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 8 do Instrukcji w sprawie zasad 
postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych 
wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim, 
stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 83/2011 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r.,                                                         

w różnej liczbie i przypadku  wyrazy „Samodzielna Sekcja Gospodarowania 
Majątkiem Uczelni” zastępuje się użytymi w różnej liczbie i przypadku 
wyrazami „Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

        

          


