
(Dział Organizacyjny – 2009) 

ZARZĄDZENIE  Nr 93/2009 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 24 sierpnia 2009 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia  
28 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694,  
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
  § 1. Wprowadza się następujące zmiany do Instrukcji w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim: 
 

1/ w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2/ rzeczowe składniki majątkowe: kwoty pieniężne oraz składniki 
majątkowe, które posiadają postać rzeczową lub występują w roli znaku 
pieniężnego. Ilość tego typu składników można ustalić w czasie spisu bez 
odwoływania się do danych w ewidencji (środki trwałe umarzane okresowo 
z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 
środki trwałe o niskiej wartości, materiały w magazynach, opał na 
składowiskach, alkohole, trucizny, metale szlachetne, środki pieniężne  
w kasach), 

 
2/ w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 21 w następującym brzmieniu: 

„21/ środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony – sieci 
komputerowe, alarmowe, przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe, telefo-
niczne, klimatyzacje, itp., których zinwentaryzowanie metodą spisu z natury 
jest niemożliwe.”, 

 
3/ w § 2 ust. 10 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu: 

„14/ środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony. Wzór 
protokołu weryfikacji środków trwałych trudno dostępnych, stanowi 
Załącznik Nr 39  do niniejszej Instrukcji.”, 

 
4/ w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
  „1/ środki trwałe (z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest 

znacznie utrudniony) i środki trwałe w budowie znajdujące się na terenie 
strzeżonym – nie rzadziej niż co 4 lata,”, 

 
5/ w § 5 ust. 1 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8/ grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, należności sporne i wątpliwe, należności 
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wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności  
i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, inne aktywa i pasywa, których 
zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury nie było możliwe (m.in.: środki 
trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, środki trwałe w budowie, 
z wyjątkiem maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia 
międzyokresowe przychodów i kosztów, kapitały (fundusze) własne, 
rezerwy, fundusze specjalne, pozostałe aktywa i pasywa, aktywa i pasywa 
ewidencjonowane pozabilansowo – na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego, z tym że inwentaryzacje można rozpocząć w ciągu IV kwartału 
i zakończyć do 15 stycznia roku następnego (metoda inwentaryzacji – 
weryfikacja).”. 
 

6/ § 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 8 
 

1. Spisy z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach na arkuszach 
spisowych. Rejestr wszystkich arkuszy spisowych prowadzi Kwestura. 
Wzory arkuszy spisowych stanowią Załączniki Nr 5 i Nr 6 do niniejszej 
Instrukcji. 

 
2. Przed rozpoczęciem spisu z natury, osoba materialnie odpowiedzialna za 

całość powierzonego jej mienia objętego spisem, składa pisemne 
oświadczenie stwierdzające, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu 
inwentaryzowanych rzeczowych składników zostały ujęte w ewidencji 
szczegółowej i przekazane do Kwestury oraz informuje zespół spisowy o 
tym, które ze składników tego pola są własnością obcą lub zostały ujęte 
w ewidencji na innym polu spisowym. Wzory oświadczeń stanowią 
Załączniki od Nr 7 do Nr 10 do niniejszej Instrukcji. 

 
3. Osoba odpowiedzialna za rzeczowe składniki majątkowe, która nie może                                 

z uzasadnionych przyczyn uczestniczyć w sporządzaniu spisu z natury, 
upoważnia pisemnie inną osobę do zastępstwa. Przyjęcie zastępstwa nie 
oznacza przyjęcia odpowiedzialności materialnej za składniki majątkowe 
objęte spisem. 

 
4. Spisy z natury rzeczowych składników majątkowych przeprowadza się 

według grup asortymentowych. 
 

5. Spisu z natury majątku zbędnego i niezdatnego do użytkowania należy 
dokonać na odrębnych arkuszach spisowych. 

 
6. Arkusze spisowe należy wypełniać w sposób czytelny i trwały. Wszelkie 

poprawki, w szczególności skreślenia, powinny być podpisane przez 
członków zespołu spisowego oraz przez osobę odpowiedzialną za mienie 
objęte spisem. Wolne linie spisu z natury powinny być zakreślone. 

 
7. Arkusz spisu z natury kończący grupę asortymentową powinien być 

podpisany przez członków zespołu spisowego oraz przez osobę 
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materialnie odpowiedzialną za rzeczowe składniki majątkowe objęte 
spisem. 

 
8. Osoba materialnie odpowiedzialna za rzeczowe składniki majątkowe 

objęte spisem może zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia w formie 
załącznika do Protokołu Zespołu Spisowego sporządzanego przez 
przewodniczącego zespołu spisowego na zakończenie spisu. 

 
9. Arkusze spisowe powinny zawierać : 

1/ nazwę jednostki, 
2/ numer kolejny arkusza podpisany przez przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Inwentaryzacyjnej lub upoważnionego członka Komisji,  
3/ określenie rodzaju inwentaryzacji, 
4/ nazwę i numer pola spisowego, 
5/ datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, 
6/ numer kolejny spisywanej pozycji, 
7/ numer inwentarzowy figurujący na spisywanym przedmiocie, 
8/ numer fabryczny umieszczony na przedmiocie objętym spisem, 
9/ nazwę spisywanego przedmiotu, 
10/ jednostkę miary, 
11/ ilość stwierdzoną w czasie spisu, 
12/ imiona i nazwiska oraz  podpisy osób wchodzących w skład zespołu 

spisowego, 
13/ imię i nazwisko oraz podpis osoby materialnie odpowiedzialnej za stan 

rzeczowych składników majątkowych lub osoby pisemnie przez nią 
upoważnionej do przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 
10. Rzeczywistą liczbę spisanych z natury rzeczowych składników 

majątkowych ustala się przez przeliczenie, zważenie, zmierzenie lub inny 
pomiar fizyczny. 

 
11. Ilościowy stan substancji płynnych w zbiornikach, materiałów 

magazynowanych w zwałach lub materiałów ciężkich, zajmujących wiele 
miejsca, określa się na podstawie odpowiednich obliczeń technicznych 
lub szacunków. 

 
12. Zespoły spisowe podczas dokonywania liczenia, ważenia, mierzenia oraz 

obliczeń technicznych i szacunkowych nie mogą być informowane  
o wielkościach zapasów wynikających z ewidencji oraz o ilości i jakości 
spisanych składników majątku trwałego. 

 
13. Zespół spisowy dokonujący spisu z natury na danym polu spisowym 

umieszcza w protokole weryfikacji środków trwałych trudno dostępnych 
(Załącznik Nr 39 do niniejszej Instrukcji) środki trwałe, do których 
dostęp jest znacznie utrudniony. Następnie zespół weryfikacyjny 
przeprowadza inwentaryzację drogą porównania danych ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji księgowej 
wartości tych składników. 

 



(Dział Organizacyjny – 2009) 4 

14. Wpis do arkuszy spisów z natury winien następować bezpośrednio po 
ustaleniu rzeczywistego stanu rzeczowych składników majątkowych,  
w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej 
sprawdzenie prawidłowości spisu. 

 
15. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma możliwości zwrotu 

wypożyczonego środka trwałego, za zgodą osoby materialnie 
odpowiedzialnej (w przypadku inwentaryzacji ciągłej) lub osoby 
materialnie odpowiedzialnej zdającej i przyjmującej  (w przypadku 
inwentaryzacji doraźnej zdawczo-odbiorczej), dopuszcza się spisanie 
środka na podstawie aktualnego rewersu. Wzór rewersu, stanowi 
Załącznik Nr 11 do niniejszej Instrukcji. 

 
16. Obowiązkiem osoby materialnie odpowiedzialnej za dane rzeczowe 

składniki majątkowe jest udostępnienie wszystkich rzeczowych 
składników podlegających inwentaryzacji oraz umożliwienie wglądu 
zespołowi spisowemu do wszelkich pomieszczeń, szaf, schowków itp.  

 
17. Na czas dokonania spisu z natury składy, magazyny i kasy winny być 

zamknięte. O zamiarze zamknięcia należy odpowiednio wcześniej 
powiadomić zainteresowane jednostki organizacyjne dla umożliwienia 
im zaopatrzenia się w potrzebne materiały oraz odebranie gotówki z kas. 
Obowiązek ten spoczywa na bezpośrednim przełożonym osoby 
materialnie odpowiedzialnej. W sytuacjach wyjątkowych, Kanclerz może 
wydać zgodę osobie zainteresowanej na przyjęcie lub wydanie 
materiałów ze składów i magazynów oraz do wpłacenia lub odebrania  
z kasy gotówki. Jednocześnie Kanclerz decyduje o sposobie 
zabezpieczenia prawidłowości przeprowadzanego spisu z natury.  

 
18.  Po zakończeniu spisu z natury przewodniczący zespołu spisowego 

przekazuje kierownikowi Działu Inwentaryzacji: 
1/ oryginały arkuszy spisów z natury, 
2/ protokoły z przebiegu inwentaryzacji - Załączniki od Nr 12 do  

Nr 15 do niniejszej Instrukcji. 
19. W przypadku inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przekazuje się: 

1/ protokoły zdawczo-odbiorcze zespołu spisowego, według wzorów 
stanowiących Załączniki od Nr 16 do Nr 19 do  niniejszej Instrukcji, 

2/ protokoły  zdawczo-odbiorcze  według  wzorów,  stanowiących  
Załączniki  Nr  20  lub Nr 21 do niniejszej Instrukcji, 

3/ umowę o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone 
pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, według 
wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 22 do Instrukcji 
inwentaryzacyjnej lub umowę o współodpowiedzialności 
materialnej za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem 
zwrotu lub wyliczenia się, według wzoru, stanowiącego Załącznik 
Nr 23 do Instrukcji inwentaryzacyjnej.  

 
20. Kopie arkuszy spisu z natury przewodniczący zespołu spisowego 

przekazuje, za potwierdzeniem odbioru, osobie materialnie 
odpowiedzialnej. 
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21. Kopie umowy o odpowiedzialności materialnej otrzymują: 

1/ Kwestura, 
2/ bezpośredni przełożony osoby materialnie odpowiedzialnej. 

 
22. Kierownik Działu Inwentaryzacji, po sprawdzeniu merytorycznym, 

przekazuje do Kwestury oryginały dokumentów z przeprowadzonego 
spisu z natury.”, 

 
7/ po Załączniku Nr 38 do Instrukcji inwentaryzacyjnej dodaje się Załącznik  

Nr 39 w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
   
  § 2. Nadzór  nad  wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                                   Załącznik  
do zarządzenia Nr 93/2009 
z dnia 24 sierpnia 2009 r. 

 
Załącznik Nr  39 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej                         

 
 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI 
 

Środków Trwałych Trudno Dostępnych 
 
Zespół spisowy w składzie:                           

1. ....................................................................................................... 
2. ....................................................................................................... 
3. ....................................................................................................... 
4. ....................................................................................................... 
5. ....................................................................................................... 

I 
W dniu ............................, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w UWr. oraz  
z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości przeprowadzono inwentaryzację w………………..…., 
nr pola spisowego …………. Środki trwałe nie podlegające spisowi z natury - środki trwałe trudno 
dostępne, wymienione są w załączonym do niniejszego protokołu wykazie. 
 
  

Podpisy zespołu spisowego:                                                        
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 
5. …………………………. 
 

 
 

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie za istnienie środka trwałego: 
  

                                                                         ….…………………….. 
 
II  
Stwierdzono, że w/w środki trwałe są prawidłowo zaewidencjonowane na kontach księgowych 
zgodnie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. 

         
       
 
Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :                             1. ………………………. 
                                                                                                      2. ………………………. 
                                                                                                      3. ……………………….. 
 
Wrocław, dnia ……………………… 
 
 
Kwestor                                              Kanclerz                                           Rektor 
 
……………..                                     …………….                                     ………………              


