
Zarządzenie N r . 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia . 3/!.

w sprawie ustalenia zasad rejestracji składników majątku zakupionego ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz Szpitala Tymczasowego przy

ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
351 z późn. zm.) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wskazuję Wydział Organizacji i Rozwoju do rejestracji - przy pomocniczym 
wykorzystaniu systemu QNT -  składników majątku zakupionego na rzecz Szpitala 
Tymczasowego przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu, finansowanego ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

§ 2 . 1. Składniki majątku rejestrowane są pomocniczo przy wykorzystaniu modułu ST 
systemu Quorum, przez pracownika ds. ewidencji składników majątku Urzędu w Wydziale 
Organizacji i Rozwoju, który nadaje indywidualne oznaczenia poszczególnym składnikom 
majątku.

2. Na potrzeby rejestracji wyodrębnia się dwa rejestry ST:
1) Numer 11-SZT- Środki Trwałe,
2) Numer 12 -SZP- Pozostałe Środki Trwałe.

3. Wykazy zarejestrowanych składników majątku przekazywane są wraz z oznaczeniami 
Koordynatorowi Zespołu ds. zaewidencjonowania składników majątku, zakupionych 
na potrzeby Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu.

4. Oznaczenia składników majątku dokonuje ww. Koordynator lub wyznaczony przez 
niego członek Zespołu.

5. Po dokonaniu ww. oznaczenia, Kierownik ww. Zespołu protokolarnie przekazuje 
wykazy zrejestrowanych składników przedmiotowego majątku Wydziałowi Bezpieczeństwa
1 Zarządzania Kryzysowego.

6. Ustala się następujący podział składników majątku:
1) Środki trwałe o wartości równej lub większej od 10 000,00 zł brutto,
2) Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 200,00 zł brutto do 10 000,00 zł brutto.

7. Rejestracji w module ST nie podlegają następujące składniki majątku:
1) przedmioty łatwo tłukące się, wykonane z materiałów ceramicznych i szklanych, 

np. doniczki, filiżanki, szklanki, talerze, czajniki, przedmioty plastikowe itp.;
2) żaluzje, wykładziny, oprawy oświetleniowe zamknięte, w szczególności plafoniery 

i osłonki świetlówek, karnisze, przedłużacze, listwy zasilające, lustra, pendrivy, gaśnice, 
podpisy elektroniczne;

3) narzędzia, urządzenia, które stanowią osobiste wyposażenie pracowników, np. odzież 
ochronna, stetoskopy,

4) termometry, inhalatory, ciśnieniomierze, nebulizatory, kosze na śmieci, pojemniki 
na odpady, pościel,



5) inne, wyżej nie wymienione, których specyfika (np. krótki okres użytkowania, 
uwarunkowania medyczne, sanitarne, epidemiologiczne lub inne) uzasadniać będzie 
odstąpienie od konieczności rejestracji (wymagana konsultacja z koordynatorem Zespołu 
ds. zaewidencjonowania składników majątku, zakupionych na potrzeby Szpitala 
Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu).
8. Zakup sprzętu komputerowego rejestruje się wraz z oprogramowaniem.
9. Do finansowej rejestracji opisanych w ust. 6 składników majątku wykorzystuje się 

ewidencję pozabilansową. Ewidencja ta prowadzona jest przez pracownika ds. ewidencji 
składników majątku Urzędu w Wydziale Organizacji i Rozwoju na odpowiednich kontach 
w module FK systemu Quorum, na których księgowania dokonywane są na podstawie 
dokumentów finansowych (faktur i równoważnych), rozliczających zakupione składniki 
majątku, sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§3 . 1. W Zarządzeniu Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (z późn. zm.), w systemie FK wprowadza się:

1) pomocniczy rejestr FCOV-ST -  Fundusz.przeciwdz. COVID-19_ST
2) dwa pomocnicze konta pozabilansowe służące do rejestracji ilościowo-wartościowej 

składników majątku zakupionego na rzecz Szpitala Tymczasowego:
933 -  Środki Trwałe,
934 -  Pozostałe Środki Trwałe
3) pomocnicze konto 935, na którym wartościowej rejestracji podlegać będą zakupy 

nieoznakowanego mienia o wartości do 200 zł brutto, nie mającego bezpośredniego związku 
z prowadzeniem działalności medyczno-leczniczej.

2. Księgowania na kontach 933, 934 i 935 odbywać się będą po stronie Wn na podstawie 
dokumentów finansowych (faktur i równoważnych), rozliczających zakupione składniki 
majątku i mienia, sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obroty 
strony Wn wskazanych kont wskazywać będą wartość sfinansowanych inwestycji i zakupów 
na rzecz Szpitala Tymczasowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.


