
Zarządzenie N r .. .UJ..... 

W ojew ody D olnośląskiego  

z  d n ia  ............... 2022 r.

zm ieniające Zarządzenie w  sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkow ości w  W ydziale  
O rganizacji i Rozw oju D olnośląskiego Urzędu W ojew ódzkiego

N a podstaw ie art. 10 ustaw y z dnia 29 w rześnia 1994 r. o rachunkow ości (Dz. U. z 2021 r., 
poz.217 z późn. zm.) oraz art. 17 ustaw y z dnia 23 stycznia 2009 r. o w ojew odzie 
i adm inistracji rządowej w  w ojew ództw ie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135 z późn. zm .) zarządza się, 
co następuje:

§1
W  Z arządzeniu nr 335 W ojew ody D olnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w  sprawie 
ustalenia zasad (polityki) rachunkow ości w  W ydziale O rganizacji i Rozw oju D olnośląskiego 
U rzędu W ojew ódzkiego we W rocław iu, Załącznik nr 1 otrzym uje brzm ienie określone 
w  Z ałączniku 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Z arządzenie w chodzi w  życie z dniem  podpisania z m ocą obow iązującą od dnia 
1 stycznia 2022 r.

WOJEWODA

Jarosła'





Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr .Al.rf.. 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia ... 13.. o & M ll

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

I. ZASADY OGÓLNE
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów 
ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i 
pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

1. Zgodnie z zasadą ciągłości (art.5 ust.l uor) w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupuje 
się na kontach księgowych operacje gospodarcze, stosuje taką samą metodę wyceny aktywów 
i pasywów i takiego samego sposobu ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań 
finansowych. Zasadą tą jest wykazanie zgodności między saldami kont wykazanych w bilansie 
zamknięcia, a saldami kont ujętych w bilansie otwarcia następnego roku.

2. Zgodnie z zasadą kontynuacji (art.5 ust.2 uor), przy wycenie aktywów i pasywów, a także przy 
ustalaniu wyniku finansowego, przyjmuje się, iż Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
będzie kontynuował działalność gospodarczą w nie zmniejszonym zakresie.

3. Zgodnie z zasadą memoriału (art.6 ust.l uor) w księgach rachunkowych danego okresu i w 
wyniku finansowym ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, 
niezależnie od terminu ich zapłaty, z uwzględnieniem zapisów w Załączniku nr 5 do niniejszego 
Zarządzenia)

4. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny ( a r t .7 ust.l uor) poszczególne składniki aktywów 
i pasywów wycenia się według cen nabycia z uwzględnieniem:
a) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych o umorzenie,
b) obciążenia kosztów i strat wszystkimi poniesionymi kosztami i stratami,
c) uznawania przychodów i zysków wyłącznie przychodami i zyskami niewątpliwymi,
d) tworzenia odpisów aktualizujących należności wątpliwe i nieściągalne.
e) rezerw na znane DUW grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

5. Zgodnie z zasadą istotności - w DUW przyjęto próg istotności na poziomie 0,5% sumy 
bilansowej poprzedniego roku obrotowego,

II. MAJĄTEK TRWAŁY
1. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się następująco :

a) wartości o cenie nabycia od 200 złotych do 10.000 złotych (włącznie) amortyzowane są 
jednorazowo pod datą zakupu i ujmowane na koncie „Wartości niematerialne i prawne" 
(020) z odpowiednią analityką. Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie 
wprowadza się podpisów elektronicznych.

b) wartości o cenie nabycia powyżej 10.000 złotych ujmowane są również na koncie 020 
z odpowiednią analityką. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji, z tym że dla licencji na 
programy komputerowe stosuje się stawkę w wysokości 50%, a dla pozostałych (w tym 
dokumentacja) stosuje się amortyzację w wysokości 20%.

2. Składniki rzeczowe spełniające cechy środków trwałych ujmowane są następująco:
a) materiały o jednostkowej cenie nabycia od 200 złotych do 10.000 złotych (włącznie) 

traktowane są jako środki nisko cenne, ujmowane na koncie „Pozostałe środki trwałe" (013) 
i amortyzowane jednorazowo pod datą zakupu. Ujmowane są w ewidencji syntetycznej i 
analitycznej ilościowo-wartościowej w systemie informatycznym do obsługi środków 
trwałych w kwocie wskazanej w paragrafie 421 z odpowiednią czwartą cyfrą (źródło 
finansowania). Ponadto jako pozostałe środki trwałe ujmuje się bez względu na wartość 
meble, aparaty telefoniczne i dywany. W przypadku gdy nie ma informacji o cenie nabycia 
ustala się cenę rynkową. Zakupy pozostałych środków trwałych dokonywane są ze środków 
na wydatki bieżące, chyba że stanowią pierwsze wyposażenie podlegające finansowaniu ze



środków inwestycyjnych. Cena zakupu pozostałych środków trwałych obejmuje również 
koszt gospodarowania odpadami (KGO).

b) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 złotych ujmuje się wg cen nabycia, księgowane są 
na koncie „Środki trwałe" (011). Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po 
przyjęciu środka na stan. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Stawki amortyzacji 
ustala się uwzględniając wymogi uor oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawych ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 406, z późn. zm.) i zapisuje 
w tabelach amortyzacyjnych. Naliczoną amortyzację za okres użytkowania w danym roku 
ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku obrotowego. W 
przypadku gdy nie ma informacji o cenie nabycia ustala się cenę rynkową. Środki trwałe 
nowo nabyte finansowane są ze środków na inwestycje.

3. Dla pozostałych składników rzeczowych o wartości do 200 złotych prowadzi się ewidencję 
ilościową. Do ewidencji ilościowej nie wprowadza się następujących przedmiotów: pendrivow, 
acarów, podpisów elektronicznych, apteczek, gaśnic, kamizelek odblaskowych, maseczek 
jednorazowych, kinkietów, map, tablic korkowych, przyborników na biurka, wizytowników, 
luster.

4. W przypadku nabycia materiałów lub podzespołów o wartości powyżej 10.000 złotych 
służących modernizacji istniejących środków trwałych, ich wartość zwiększa dotychczasową 
wartość środków trwałych i jest finansowana ze środków inwestycyjnych.

5. W przypadku nabycia materiałów lub podzespołów służących wymianie elementów zużytych, 
zepsutych (nie nadających się do naprawy) ich wartość obciąża koszty bieżące w pełnej 
wysokości i jest finansowana ze środków bieżących. Elementy te nie podlegają wyodrębnieniu 
w ewidencji ilościowo-wartościowej ani ilościowej.

III. MATERIAŁY
Zakupu m ateriałów  biurow ych, eksploatacyjnych, środków czystości oraz paliw a do aut 
służbow ych na potrzeby pracow ników  DUW dokonuje się na bieżąco. M ateriały  wydawane 
są po zakupie i księgow ane bezpośrednio w koszty.
W przypadku, gdy w trakcie inwentaryzacji na koniec roku, m.in. stan paliwa w autach służbowych 
wykazuje stan zapasu, wyksięgowywany jest z kont kosztowych i księgowany na kontach 
zespołu 3 -  Materiały. Na początku roku następnego zapas ponownie przeksięgowywany jest na konta 
kosztowe.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w działalności podstawowej nie odlicza i nie nalicza 
podatku VAT, stąd też przez rzeczywiste ceny zakupu należy rozumieć ceny zakupu podane 
w fakturze VAT, rachunkach lub umowach, łącznie z naliczonym podatkiem VAT.
Podatkiem VAT objęte są dochody Skarbu Państwa uzyskiwane z działalności poza statutowej oraz 
„refakturowanie” wydatków w celu uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny.

2. Należności wymagalne klasyfikowane są zgodnie z definicją „zaległości netto” określoną w 
§ 7 ust.2 pkt 5) załącznika nr 34 do Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 
stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020, poz. 1564 z późn. 
zm.), tj. należności pozostałe do zapłaty, których termin minął i mogą być egzekwowane.

3. Odsetki od należności nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, 
lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na 
koniec tego kwartału.



4. Należności długoterminowe to należności, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego.

5. Należności sporne rozumiane są jako należności, co do których dłużnik wniósł zrzuty, m.in. 
dotyczące jej zasadności lub wysokości, które uniemożliwiają przeprowadzenie egzekucji. 
Spornymi pozostają np. należności, wobec których brak jest tytułu wykonawczego, tj. 
orzeczenia sądu prawomocnego lub podlegającego natychmiastowemu wykonaniu, ugody 
sądowej lub aktu notarialnego.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
7. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty, czyli 

uwzględniając odsetki i inne koszty uboczne.
8. Rezerwy na zobowiązania tworzy się dla pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa 

przyszłych zobowiązań z tytułu toczącego się postępowania sądowego, których kwotę można 
w sposób wiarygodny oszacować. Przypis następuje nie później niż na dzień bilansowy na 
podstawie informacji pozyskanych od komórek merytorycznych DUW, odpowiedzialnych za 
reprezentowanie Wojewody w sprawach sądowych. W szczególności ujęciu w księgach 
podlegają zasądzone wyroki sądowe i postanowienia, które do końca roku się nie 
uprawomocniły. Utworzone rezerwy na zobowiązania na koncie 840 (Ma) obciążają pozostałe 
koszty operacyjne na koncie 761 (Wn) lub pozostałe koszty finansowe na koncie 751 (Wn) w 
zależności od okoliczności uzasadniających powstanie rezerw.

V. WYNIK FINANSOWY 
Na wynik finansowy składa się:

1. Wynik z działalności operacyjnej, jako różnica między sumą należnych ze sprzedaży 
przychodów, a wartością kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów.

2. Wynik z operacji finansowych, jako różnica między należnymi przychodami z operacji 
finansowych, a kosztami tych operacji.

3. Wynik z pozostałych operacji, jako różnica między innymi przychodami (obejmującymi: sprzedaż
materiałów, sprzedaż środków trwałych, odszkodowania, darowizny), a kosztami tych 
przychodów (koszty likwidacji środków trwałych, wartość sprzedanych materiałów, kary, 
podatki, odsetki).

VI. FUNDUSZ JEDNOSTKI
Na wielkość funduszu jednostki wpływa stan zwiększeń i zmniejszeń funduszu, który stanowi 
równowartość:

1. środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

2. środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotyczące działalności podstawowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

VII. INNE

Ustala się, że można nie dochodzić należności budżetu państwa o charakterze cywilnoprawnym, której 
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, 
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893) -  jeżeli jej kwota jest równa 
świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

Odsetki stanowiące przychody na koncie sum na zlecenie w wyniku usługi NBPCollect są dochodami 
Skarbu Państwa, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.



Kwoty zaangażowania wydatków budżetowych są wprowadzane poprzez moduł AZF do systemu F-K 
w Oddziale Księgowości i Budżetu OR na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonego formularza 
zaangażowania środków, którego wzór określa obowiązująca w DUW instrukcja obiegu dokumentów 
finansowo -  księgowych oraz na podstawie dokumentów źródłowych (np. faktur, delegacji, poleceń 
zapłaty, innych informacji).


