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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.272.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 63 

z dnia 27 listopada 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r.  

w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki rachunkowości” 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Polityce rachunkowości, stanowiącej załącznik do zarządzenia Rektora nr 43 z dnia 

11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki rachunkowości”, z późn. 

zm., zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się  

w księgach SGH oraz amortyzuje się albo umarza (grupa KŚT I i II)  

z uwzględnieniem następujących progów dla ich wartości początkowej: 

1) środki trwałe o wartości początkowej do 1000 PLN ewidencjonuje się jako 

materiały i odnosi w koszty (z zastrzeżeniem pkt 5 i 6); 

2) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1000 PLN, nie wyższej niż 

5000 PLN, zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości 

(wyposażenie) i odnosi w koszty materiałowe w miesiącu zakupu  

(z zastrzeżeniem pkt. 6); 
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3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej powyżej 5000 PLN amortyzuje się lub umarza (grupa I i II 

KŚT) metodą liniową, przy założeniu ekonomicznego okresu 

użyteczności równego okresowi amortyzacji podatkowej, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy 

wprowadzono do ewidencji (z zastrzeżeniem pkt 6 i 7); 

4) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 5000 PLN 

amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do ewidencji; 

5) sprzęt AGD, RTV, elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt sieciowy, 

narzędzia elektryczne, sprzęt sportowo-turystyczny, instrumenty 

muzyczne o wartości początkowej powyżej 600 PLN i nieprzekraczającej 

5000 PLN, a także telefony komórkowe i środki trwałe sfinansowane ze 

środków inwestycyjnych wymagających zewnętrznej sprawozdawczości 

oraz sfinansowane ze środków projektów UE (dla których wartość 

minimalną określają zasady realizacji programów) o wartości 

początkowej do 1000 PLN, zalicza się do grupy środków trwałych 

określonych w pkt 2 (wyposażenie); do grupy tej zalicza się również 

insygnia rektorskie i dziekańskie, bez względu na ich wartość; 

6) sprzęt komputerowy, bez względu na jego wartość początkową, zalicza 

się do środków trwałych określonych w pkt 3, z zastrzeżeniem, że 

składniki majątku o wartości do 5000 PLN amortyzuje się jednorazowo  

w miesiącu przyjęcia do ewidencji; 

7) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane na 

potrzeby prac naukowo-badawczych (aparatura naukowo-badawcza), 

bez względu na ich wartość, są odnoszone w całości ich wartości 

początkowej w koszty tych prac, jednorazowo w miesiącu przyjęcia do 

ewidencji. 

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w latach ubiegłych 

w ramach realizowanych projektów i ujęte w kosztach tych projektów,  

w korespondencji z kontem biernych rozliczeń międzyokresowych, są 

amortyzowane na zasadach określonych w ust. 1 pkt 3. Bierne rozliczenia 

międzyokresowe rozlicza się równolegle do naliczania amortyzacji. 

3. Wyposażenie akademików prowadzi się w ewidencji pozabilansowej do dnia 

31 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5. Od 1 sierpnia 2018 r. środki 
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trwałe niskocenne będące na stanie domów studenckich (wyposażenie) 

ewidencjonuje się w module „Wyposażenie” systemu Simple na zasadach 

obowiązujących dla pozostałych jednostek Uczelni. 

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane na 

potrzeby prac naukowo-badawczych (aparatura naukowo-badawcza) 

stanowią majątek SGH z chwilą przyjęcia do używania. 

5. Dla sprzętu komputerowego urządzeniami podlegającymi ewidencji jako 

odrębne środki trwałe w szczególności są: 

1) jednostki centralne komputera stacjonarnego; 

2) monitory; 

3) drukarki (w tym do etykiet oraz drukarki i kasy fiskalne); 

4) urządzenia wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.; 

5) skanery; 

6) laptopy i notebooki; 

7) tablety. 

6. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na 

ich przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację w danym roku 

obrachunkowym przekroczy 3500 PLN (dla składników majątku 

zaewidencjonowanych przed 31 grudnia 2017 r.) lub 5000 PLN (dla 

składników majątku zaewidencjonowanych po 1 stycznia 2018 r.). 

7. Środki trwałe ujawnione lub przyjęte z darowizn wycenia się według cen 

rynkowych, uwzględniając stopień ich dotychczasowego zużycia. 

8. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ich wartości początkowej 

pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie oraz skorygowanej o odpisy 

aktualizujące ich wartość. 

9. Środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie) nie podlegają inwentaryzacji,  

a wyłącznie okresowej kontroli dokonywanej na podstawie planu 

inwentaryzacji zatwierdzonego przez kanclerza.”; 

2) dodaje się § 12 w brzmieniu: 

„§ 12 

1. Dla wszystkich rachunków i faktur w walucie obcej dokumentujących koszty podróży 

służbowych stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień wystawienia rachunku lub faktury. Dla kosztów podróży 

służbowej nieudokumentowanych w formie rachunku lub faktury, takich jak np.: 
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diety, ryczałty lub inne, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień złożenia rozliczenia kosztów podróży, w tym również dla 

kosztów udokumentowanych fakturą bądź rachunkiem wystawionym na 

pracownika. 

2. Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej odbywa się według następujących 

zasad:  

1) zaliczka na pokrycie kosztów podróży może być wypłacona w złotówkach,  

w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej zaliczki w walucie 

obcej, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki; 

2) rozliczenia dokonuje się w walucie pobranej zaliczki, walucie wymienialnej 

albo w walucie polskiej według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki; 

3) nadpłatę zaliczki otrzymanej w walucie obcej można zwrócić w PLN po 

przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki; 

4) zwrot poniesionych kosztów podróży, na którą nie pobrano zaliczki lub zwrot 

różnicy w przypadku gdy zaliczka nie pokryła wydatków, może być dokonany 

w PLN po przeliczeniu należnej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego 

NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia rozliczenia kosztów podróży dla 

wydatków ryczałtowych lub wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego dzień wystawienia rachunku lub faktury dla 

wydatków udokumentowanych; 

5) w uzasadnionych przypadkach rozliczenie może nastąpić według kursu 

faktycznie zastosowanego przez bank lub kantor, pod warunkiem przedłożenia 

potwierdzenia transakcji, w szczególności gdy: 

a) z uzasadnionych przyczyn nie pobrano zaliczki i dokonano zapłaty  

z własnych środków pieniężnych, 

b) płatności można dokonać wyłącznie kartą, a pracownik nie dysponuje 

kartą służbową, 

c) płatność jest dokonywana w walucie obcej, w której SGH nie dokonuje 

wypłaty zaliczek, a zaliczkę wypłacono w innej walucie wymienialnej.”; 

3) załącznik do „Polityki rachunkowości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszego zarządzenia. 
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§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

               REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


