
Zarządzenie Nr 4/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 15 października 2018 r. 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395) 

 

 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017/2018 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

wprowadzam następujące zmiany:  

1. w pkt-cie 4 w ppkt. 4.1 słowa: 

„Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł obciążają koszty 

zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania.” 

 

zastępuje się słowami: 

 

„Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000 zł obciążają koszty 

zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania.” 

 

2. w pkt-cie 4 w ppkt. 4.2 słowa: 

 

„Z punktu widzenia zasad wyceny i ewidencji majątek długotrwałego wykorzystania dzieli się 

na Uczelni na następujące grupy: 

 środki trwałe i zrównane z nimi, których wartość początkowa przekracza kwotę 3 500 zł, 

podlegające ewidencji bilansowej, 

 majątek długotrwałego wykorzystania niskocenny, którego wartość początkowa nie 

przekracza 3500 zł, 

 środki trwałe (aparatura specjalna), których zakup finansowany jest ze środków na 

działalność naukowo-badawczą,  

 księgozbiory (książki i czasopisma). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzqgyzde


Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 prowadzona jest               

z podziałem na grupy klasyfikacyjne ustalone wg tabel amortyzacyjnych GUS-u na 

poszczególne pola spisowe oraz grupy rodzajowe. Dla każdego środka trwałego zakładana 

jest indywidualna kartoteka, na której umieszcza się opis środka (numer inwentarzowy, numer 

fabryczny). Są one amortyzowane okresowo. 

Ewidencja środków trwałych - niskocennych  o wartości od 350,00 zł, a od roku 2018 o 

wartości od 500,00 zł do wartości 3.500,00 zł  prowadzona jest w księgach inwentarzowych z 

oznaczeniem Księga inwentarzowa środków trwałych. Są one amortyzowane jednorazowo      

w momencie oddania ich do użytkowania.” 

 

zastępuje się słowami: 

 

„Z punktu widzenia zasad wyceny i ewidencji majątek długotrwałego wykorzystania dzieli się 

na Uczelni na następujące grupy: 

 środki trwałe i zrównane z nimi, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł, 

podlegające ewidencji bilansowej, 

 majątek długotrwałego wykorzystania niskocenny, którego wartość początkowa nie 

przekracza 10 000 zł, 

 środki trwałe (aparatura specjalna), których zakup finansowany jest ze środków na 

działalność naukowo-badawczą,  

 księgozbiory (książki i czasopisma). 

Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 prowadzona jest               

z podziałem na grupy klasyfikacyjne ustalone wg tabel amortyzacyjnych GUS-u na 

poszczególne pola spisowe oraz grupy rodzajowe. Dla każdego środka trwałego zakładana 

jest indywidualna kartoteka, na której umieszcza się opis środka (numer inwentarzowy, numer 

fabryczny). Są one amortyzowane okresowo. 

Ewidencja środków trwałych - niskocennych  o wartości od 350,00 zł, a od roku 2018 o 

wartości od 500,00 zł do wartości 10 000,00 zł  prowadzona jest w księgach inwentarzowych 

z oznaczeniem Księga inwentarzowa środków trwałych. Są one amortyzowane jednorazowo      

w momencie oddania ich do użytkowania.” 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 
 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


