
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 74/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 20 lipca 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 wyż-

szym (Dz. U. Nr  65 ,  poz. 385 z późniejszymi  zmianami)  oraz  ustawy z dnia 29 wrze-

śnia 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z później-

szymi 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/ w pkt 3 ppkt 5 otrzymuje brzmienie : 
 
   „5/ opiniowanie sprawozdań i wniosków Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 

oraz protokołów z posiedzeń Komisji w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,”, 
 
      b/ w pkt 7 ppkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem, 
 
    c/ w pkt 7 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu : 
 

    „5/ przedkładanie Kwestorowi protokołów z posiedzeń w sprawie różnic inwenta-

ryzacyjnych, celem zaopiniowania.”, 

 

     2/ Załącznik Nr 13 do Instrukcji otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejsze-

go zarządzenia. 

 

  §  2. Traci moc pkt 4 w § 1 w zarządzeniu Nr 33/2005 Rektora Uniwersytetu Wro-

cławskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. wprowadzającym zmiany do Instrukcji w sprawie za-

sad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Uni-

wersytecie Wrocławskim. 

 

  §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

            
              



             Załącznik 
do zarządzenia Nr 74/2005 

 z dnia 20 lipca 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  : ………………………………………. 
Członkowie      : ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
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 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………….. 
(podpis Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej) 

Opinia Kwestora 
…………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................... 
 



Wniosek  Dyrektora Administracyjnego 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
           


