
             Poznań, dnia 7 maja 2018 roku 

DOP-0212-50/2018 

Zarządzenie Nr 50/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 7 maja 2018 r. 

 

w sprawie: zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

          oraz pozostałych składników majątkowych. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 42 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn.zm.) i ustawą z dnia 24 listopada 

2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343         

z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2017 r., poz.1864) zarządza się, co następuje: 

 

      § 1 

Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność jednostki: 

1. nieruchomości (grunty, budynki w tym także będące odrębną własnością lokale, 

budowle i inwestycje w obcych środkach trwałych), 

2. maszyny, urządzenia, 

3. środki transportu, 

4. inwentarz żywy 

oraz inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania                             

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej  

5 000 zł. 

      § 2 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się przeznaczone na potrzeby jednostki prawa 

majątkowe oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 

rok i wartości początkowej przekraczającej 5 000 zł, w szczególności: 

1. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych                         

i zdobniczych, 

3. know – how, 

4. inne wartości niematerialne i prawne (m.in. koszty zakończonych prac rozwojowych). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      § 3 

1. Za aparaturę naukowo - badawczą (obcą) uznaje się aparaty, urządzenia lub zestawy 

urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności 



i wysokich parametrach technicznych zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności 

pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub 

eksploatacyjnych, nabyte lub wytworzone do prowadzenia badań naukowych, wykonania 

pracy badawczej lub badawczo – rozwojowej, powyżej 5 000 zł i okresie użytkowania 

dłuższym niż rok, odpowiadające kryterium ustalonym dla środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

2. Do aparatury naukowo badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych 

urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac badawczych i badawczo 

– rozwojowych.  

      § 4 

Ustala się następujący podział rzeczowych składników majątku o wartości początkowej równej 

i niższej niż 5 000 zł: 

1. Środki niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne oddane do użytkowania                

o wartości początkowej równej lub niższej niż 5 000 zł, a wyższej od 300 zł. Ewidencja 

tych środków jest prowadzona w księgach inwentarzowych w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych oraz wartościowo na kontach pozabilansowych w  Dziale 

Ewidencji Środków Materialnych na podstawie dokumentów finansowych 

opracowanych przy pomocy pieczątki ”Środki niskocenne” z podaniem numeru 

fabrycznego,  podgrupy i pozycji księgi inwentarzowej. 

2. Przedmioty małocenne o wartości od 100 zł do 300 zł podlegają ewidencji ilościowej   

w jednostkach organizacyjnych według ceny zakupu z podziałem na działy i pozycje 

księgi inwentarzowej. 

§ 5 

Ewidencja przedmiotów nietrwałych (wyposażenia) jest prowadzona w księgach 

inwentarzowych  w poszczególnych jednostkach organizacyjnych a wartościowo w Dziale 

Ewidencji Środków Materialnych do czasu fizycznej likwidacji. 

      § 6 

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 10/2000 z dnia 10 lutego 2000 roku. 

      § 7 

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

roku. 

 

 

          Rektor 

             /-/ 

         prof. dr hab. Jan Pikul 


