
Pismo Okólne Nr 88/2019 

   Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

      

z dnia 24 grudnia 2019 roku 

 

zmieniające Pismo Okólne Nr 28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie 

klasyfikacji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

niskocennych składników majątku. 

 

 Na podstawie § 119 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

26 czerwca 2019 roku ustala się, co następuje:  

 

§ 1 

W Piśmie Okólnym Nr 28/2019 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie 

klasyfikacji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

niskocennych składników majątku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 3 zmienia się pkt. 3 i otrzymuje brzmienie:  

 

„ 3) powyżej 10.000,00 zł zwane środkami trwałymi, ujmowane są w ewidencji księgowej oraz 

ilościowo-wartościowej w Dziale Ewidencji Majątku (dowód OT) i podlegają amortyzacji w 

czasie. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy  od pierwszego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dany środek przyjęto do używania z zastosowaniem metody liniowej, z 

uwzględnieniem stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności, z zastrzeżeniem 

ust. 4, 5, 6, 7 i § 4 ust. 1.” 

 

2) w § 3 zmienia się ust. 1 i otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, 

rozbudowę, w tym zakup części peryferyjnych, rekonstrukcję, adaptację lub  modernizację 

powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków 

trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, 

jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonych środków trwałych i kosztami ich 

eksploatacji i ich wartość w skali roku przekracza 10.000,00 zł.” 

3) w § 4 ust. 2 zmienia się pkt. 3 i otrzymuje brzmienie: 

 

„3) powyżej 10.000,00 zł podlegają amortyzacji w czasie. Okres amortyzacji rozpoczyna się 

począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość 

niematerialną i prawną przyjęto do używania z zastosowaniem metody liniowej. Okres 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi: 

a) od licencji na programy komputerowe/oprogramowanie systemowe/oraz nabytych praw 

autorskich – 24 miesiące, 

b) od kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy, 

c) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.” 

 

§ 2 

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2019 roku. 

 

Kanclerz 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

     mgr Ewa Abramek 


