
Zarządzenie nr 29/2018 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 28 września 2018 roku 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze”. 

 

Na podstawie: art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z pózn. zm.), zarządzam co następuje. 

 

§ 1 

W „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” 

stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/2013 Rektora KPSW w Jeleniej Górze 

z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w części II „Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego 

(art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy)” ust. 1 „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne” pkt 

b. „Zasady amortyzacji środków trwałych oraz WNiP” otrzymuje brzmienie: 

 

 Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od gruntów. 

 Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych jest plan amortyzacji sporządzony na rok kalendarzowy.  

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali 

oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji.  

 Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. 

 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł 

dokonuje się od miesiąca następnego po miesiącu w którym zostały przyjęte do 

użytkowania. 

 Ewidencję księgową wymienionych środków trwałych prowadzi się na koncie 

     „ 011-środki trwałe”. 

 Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od budynków i lokali oraz obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej uczelni (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo  

o szkolnictwie wyższym”, Dz. U. nr 2012 poz. 572  art. 102 pkt 3). Wymieniony 

majątek umarza się miesięcznie i księguje w korespondencji z kontem „801 – 

fundusz zasadniczy”.  

 Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej 

nieprzekraczającej 10.000,00 zł oraz WNiP o wartości początkowej poniżej 

10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej Środków Trwałych natomiast 

odpisy amortyzacyjne ustala  się i księguje  w sposób uproszczony poprzez 

jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości.  

 Jednostka dokonuje odpisów z tytułu  trwałej utraty wartości w przypadku zaistnienia 

uzasadnionych okoliczności na dzień bilansowy. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 

roku. 

 


