
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr  33/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia    6 kwietnia 2005 r. 
 
 

wprowadzające zmiany do Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania  
inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
  Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr  65 ,  poz. 385 z późniejszymi  zmianami)  oraz  ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje : 
 
  § 1. W Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczo-
wych składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącej Załącznik do 
zarządzenia Nr 67/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2004 r. wpro-
wadza się następujące zmiany : 
    1/ w Rozdziale IV : 
     a/ pkt 1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie : 
 
   „5/ rozpatruje możliwość umorzenia w całości lub w części roszczenia w stosunku 

do  osoby  materialnie odpowiedzialnej oraz wyraża zgodę na spłatę należności 
w ratach.”, 

 
    b/ pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie : 
 
  „2/ dokonywanie oceny protokołów oraz wniosków weryfikujących Uczelnianej 

Komisji Inwentaryzacyjnej w przedmiocie różnic inwentaryzacyjnych,”, 
 
    c/ pkt 5 otrzymuje brzmienie : 
 
„5. Zespoły spisowe składają się co najmniej z trzech osób, w tym z pracownika Działu In-

wentaryzacji i osoby materialnie odpowiedzialnej lub osoby przez nią pisemnie upoważ-
nionej.  W szczególnych przypadkach, o których mowa w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2, zespo-
ły spisowe powinny składać się co najmniej z czterech osób. Przewodniczącym zespołu 
jest pracownik Działu Inwentaryzacji. 
 Do obowiązków zespołu należy : 
 1/ sporządzanie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, znajdujących się 

na polu spisowym, w którym przeprowadza się inwentaryzację, 
2/ ustalanie, czy sposób zabezpieczenia i składowania (magazynowania) przedmiotów 

podlegających spisowi jest właściwy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
sporządza odpowiednie adnotacje.”, 

 
 
 
 
 
 



     2/ w Rozdziale IX : 
      a/ pkt 3 otrzymuje brzmienie : 
 
„3. Uczelniana  Komisja  Inwentaryzacyjna  zbiera  się, celem  przeprowadzenia weryfikacji 

różnic w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Z posiedzenia Komisji sporzą-
dzany jest protokół stanowiący Załącznik nr 13 do niniejszej Instrukcji.”, 

 
       b/ pkt 5 otrzymuje brzmienie : 
 
„5. Sprawozdania Komisji są przedkładane do zatwierdzenia rektorowi, który podejmuje 

ostateczną decyzję w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione.”, 
 
       c/ pkt 6 otrzymuje brzmienie : 
 
„6. O decyzji uznającej niedobory za zawinione dyrektor administracyjny zawiadamia pi-

semnie osobę odpowiedzialną za mienie. 
 Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszej Instrukcji. 
 Odpis pisma otrzymuje kwestor, celem dokonania odpowiednich księgowań.”, 
 
      3/ Załącznik Nr 3 do Instrukcji otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do  niniej- 
       szego zarządzenia, 
      4/ Załącznik Nr 13 do Instrukcji otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniej- 
       szego zarządzenia, 
      5/ Załącznik Nr 14 do Instrukcji otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniej- 
       szego zarządzenia. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
              



       Załącznik Nr 1 
       do zarządzenia Nr 33/2005 
       z dnia 6 kwietnia 2005 r. 
 
     Załącznik Nr 3 

             do Instrukcji inwentaryzacyjnej 
 
 
AI-1/       Wrocław, dnia 
............................................ 
 
 
        
       wg rozdzielnika 
        

 
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 67/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego                            
z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych 
składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim w miesiącu grudniu .........  odbę-
dzie się inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.  

Proszę zobowiązać pracowników materialnie odpowiedzialnych do przygotowania się 
do przeprowadzenia spisu. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 33/2005 
z dnia  6 kwietnia 2005 r. 

 
      Załącznik Nr 13 
      do Instrukcji inwentaryzacyjnej

      

PROTOKÓŁ  

 
z posiedzenia Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego powo- 
łanej zarządzeniem Nr 106/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 
2004 r., w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,  które odbyło się w dniu ....................... 2005 r.  
 
 
Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna w składzie : 
Przewodniczący  : mgr inż. Zbigniew Jankowski 
Członkowie      : Stanisława Borowska 
   mgr Jan Koziar 
   Maria Łamasz 
   mgr Lila Mirowska – Kotlarczyk 
   inż. Jan Podsiadły 
   mgr Andrzej Waśkowski 
 
Tematem obrad była sprawa braków zawinionych, stwierdzonych podczas spisów z natury    
w ......... kwartale........... roku. 
 Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami osób materialnie odpowiedzialnych złożonymi       
na piśmie, Komisja wnosi o uznanie za: 
1. braki zawinione bez obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych: 

Konto 011 – środki trwałe umarzane okresowo 
            ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 

Konto 012 – środki trwałe o niskiej warto ści 
 ........................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................... 

Konto 311 – materiały w magazynach 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
2. braki zawinione z obciążeniem osób materialnie odpowiedzialnych:   

Konto 011 – środki trwałe umarzane okresowo 
            ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 

Konto 012 – środki trwałe o niskiej warto ści 
 ........................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................... 

Konto 311 – materiały w magazynach 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 
 
 
Decyzja Kwestora             Decyzja Dyrektora Administracyjnego 
 
.....................................          ………………………………………. 



 Załącznik Nr 3 
 do zarządzenia Nr 33/2005 
  z dnia  6 kwietnia 2005 r. 

 
                                                                                   Załącznik Nr 14 

    do Instrukcji inwentaryzacyjnej
   

 
AI-2/                               Wrocław, dnia ....................... 
 
 
 
                                      Pan/i 

       ........................................................... 

       ……………………………………… 
       Uniwersytetu Wrocławskiego 
        
 
 
 
 Niniejszym zawiadamiam, że na wniosek Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej decyzją    
z dnia ............................. uznaję za zawiniony niedobór ujawniony w czasie inwentaryzacji 
przeprowadzonej w .......................................................................w dniach................................. 
 
Za zawiniony uznany został niedobór w : 
- środkach trwałych umarzanych okresowo na zł…..i został/a Pan/i obciążony/a kwotą zł..... 
- środkach trwałych o niskiej wartości na zł....i został/a Pan/i obciążony/a kwotą zł. ............. 
- materiałach na zł. .................i został/a  Pan/i obciążony/a kwotą zł. ..................................... 
 
Do obliczenia kwoty obciążenia przyjęto aktualną cenę detaliczną pomniejszoną o uznaniowy 
stopień zużycia.   
 
Brak zawiniony stanowi : 
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 
 

W związku z powyższym, proszę o dobrowolne wpłacenie do kasy Kwestury lub do-
konanie wpłaty na konto Uniwersytetu Wrocławskiego w Banku Zachodnim W.B.K S.A. IV 
O/Wrocław                       nr 71-1090-2503-0000-0006-3000-0004, najpóźniej w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania niniejszego  pisma kwoty obciążenia  zł......(słownie złotych......). 

Od powyższej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie lub złożenie prośby o rozłożenie 
spłaty na raty do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

W razie nie wpłacenia w terminie w/w sumy lub nie złożenia prośby o rozłożenie spła-
ty na raty sprawa dochodzenia należności zostanie skierowana na drogę postępowania admi-
nistracyjnego. 
Numer i datę dowodu wpłaty proszę podać do wiadomości Działu Inwentaryzacji (tel.3752-
276). 
 


