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R-B-SOP.021.3.3.2022 

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 w sprawie warunków odsprzedaży pracownikom 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składników ruchomego majątku rzeczowego Uczelni 

 

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

W  Zarządzeniu nr 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie warunków odsprzedaży pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składników 

ruchomego majątku rzeczowego Uczelni w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2.  Zgodnie z § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2022, poz. 998) łączna wartość składników rzeczowego majątku ruchomego 

według ich wartości rynkowej, ustalanej zgodnie z ust. 5, sprzedawana danemu pracownikowi 

w okresie czteroletnim nie może przekraczać kwoty 10.000 zł. 

2) dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

5.  Wartość rynkowa ustalana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami 

tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na 

nie. 

3) W § 3 ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

Procent 

dotyczy wieku w miesiącach od dnia przyjęcia na stan ewidencji księgowej 

Uczelni do daty złożenia wniosku o zakup przez pracownika 

komputery przenośne komputery stacjonarne monitory do 

komputerów 

 

15% 

 

powyżej 72 miesięcy 

 

powyżej 84 miesiące 

 

powyżej 72 miesiące 

 

12% 

 

powyżej 84 miesiące 

 

powyżej 96 miesięcy 

 

powyżej 84 miesięcy 

 

10% 

 

powyżej 96 miesięcy 

 

powyżej 108 miesięcy 

 

powyżej 96 miesięcy 

 

5% 

 

powyżej 108 miesięcy 

 

  powyżej 120 miesięcy 

 

powyżej 108 miesięcy 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2022 r. i ma zastosowanie do wniosków zatwierdzonych 

przez Kanclerza po tej dacie.  

 

 

   Kanclerz 

 

 

   

 


