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            R-CLO-DOP.021.1.188.2022 
 

Zarządzenie nr 188/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 05 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) 
rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2021, poz. 217 z późn. zm.) 

o rachunkowości i § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam, co 

następuje. 

 

§ 1 

W załączniku  do zarządzenia nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu: 

 

1. W Rozdziale II.5 Miejsce i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zdanie pierwsze 

otrzymuje brzmienie: 

 
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Uczelni, ul. Komandorska 118/120 we 
Wrocławiu, przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania SIMPLE.ERP moduł 
ERP.FK wersja 6.25, w języku polskim i w walucie polskiej. 

 
2. W Rozdziale  II.6 Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze: 

1) w ust. 2 dodaje się punkt c o brzmieniu: 

c. sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług DNU-K; 
2) w ust. 3  w pkt i w miejsce „PNT-01/s” wpisuje się „PNT-01”. 

 

3. W Rozdziale IV.3.3 Kontrola formalna i rachunkowa dowodu księgowego w zdaniu pierwszym 

skreśla się słowa „a w Filii – Działu Księgowości Filii”. 

 

4. W Rozdziale VIII.2.1 Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe: 

1) w podrozdziale zatytułowanym „Zmiana od 2020 roku kwot decydujących o zaliczeniu 

składników majątkowych długotrwałego użytkowania do środków trwałych i środków 

trwałych niskocennych” skreśla się ostatni akapit zaczynający się od słów „Dla 

środków trwałych…”; 
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2) po podrozdziale zatytułowanym „Zmiana od 2020 roku kwot decydujących o 

zaliczeniu składników majątkowych długotrwałego użytkowania do środków 

trwałych i środków trwałych niskocennych” dodaje się poniższą treść: 

 
 
Zmiana od 2022 roku kwot decydujących o zaliczeniu składników majątkowych 

długotrwałego użytkowania do środków trwałych i środków trwałych niskocennych 
 

Dla przyjętych do użytkowania od 1 stycznia 2022 r. składników majątkowych długotrwałego 

użytkowania stosuje się podział na następujące grupy: 

a. środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz komputery, monitory, stacje dokujące, 

drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, dyktafony i telefony komórkowe 

o wartości powyżej 500 zł, podlegające amortyzacji w czasie przy zastosowaniu liniowej 

metody amortyzacji w ratach miesięcznych; 

b. środki trwałe niskocenne o wartości od 500 zł do 10.000 zł oraz komputery, monitory, 

stacje dokujące, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, dyktafony 

i telefony komórkowe o wartości nie większej niż 500 zł, podlegające jednorazowej 

amortyzacji; 

c. przedmioty małowartościowe - składniki majątkowe długotrwałego użytkowania 

o wartości poniżej 500 zł (z wyłączeniem komputerów, monitorów, stacji dokujących, 

drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, dyktafonów i telefonów 

komórkowych), zaliczane do materiałów, księgowane bezpośrednio w zużycie 

materiałów i podlegające ewidencji pozaksięgowej (Rejestr Przedmiotów 

Małowartościowych). 

 

5. W Rozdziale VIII.3.2.3 Fundusze specjalne w podrozdziale Fundusz badań naukowych i 

komercjalizacji w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni ust. 2 otrzymuje poniższe 

brzmienie: 

2. Środki zgromadzone w funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 

w szczególności na finansowanie: 

a. grantów uczelnianych na badania naukowe i komercjalizację ich wyników w 

dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, 

b. grantów badawczych w ramach umów międzyuczelnianych, 

c. badań naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze, 

d. projektu "Otwarta Nauka", 

e. wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego UEW - jako 

dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania.  
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6. W Rozdziale IX.1 Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych skreśla się ust. 7. 

 

7. W Rozdziale X Rachunkowość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

i pozostałych źródeł w ust. 2 podrozdziału Dokumenty finansowo-księgowe projektów w 

miejsce słów "Dział Finansowy" wprowadza się słowa "Dział Finansowo-Księgowy". 

 

8. W załączniku nr 1 do Zasad (Polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu w akapicie 2 skreśla się słowa „oraz w Filii w Jeleniej Górze przy ulicy 

Nowowiejskiej 3”, a słowa „wersja 6.10” zastępuje się słowami „wersja 6.25”. 

 

9. W załączniku nr 2 do Zasad (Polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu w ostatnim akapicie 2 słowa „wersja 6.10” zastępuje się słowami „wersja 6.25”. 

10. Załącznik nr 4 do Zasad (Polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.,     

z tym że § 1 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2022 r. 

 

Rektor 

 

 
   prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

  

 

 


