
ZARZĄDZENIE  Nr 46/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  3 czerwca 2008 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.  W Załączniku do zarządzeniu 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 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1/  w Rozdziale IV § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie : 
 
„5.  Zespoły spisowe są powoływane do: 

1/ przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej drogą spisu z natury i składają się                         
co najmniej z dwóch osób, w tym z pracownika Działu Inwentaryzacji, który pełni 
funkcję przewodniczącego zespołu spisowego, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Rektora kwartalnym harmonogramem prac inwentaryzacyjnych. Drugiego członka 
zespołu spisowego wskazuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której 
dokonywana jest inwentaryzacja. Spis z natury przeprowadzany jest w obecności 
osoby materialnie odpowiedzialnej (lub osoby przez nią upoważnionej), która nie jest 
członkiem zespołu spisowego,                            

2/ przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 6      
pkt  1 -  zespół    spisowy    powinien    składać    się    co   najmniej  z  dwóch  osób,             
w tym pracownika Działu Inwentaryzacji, pełniącego funkcję przewodniczącego  
zespołu spisowego. Drugiego członka zespołu spisowego wskazuje kierownik 
jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja. Spis z natury 
przeprowadzany jest w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej zdającej (lub 
osoby przez nią upoważnionej) i przyjmującej (lub osoby przez nią upoważnionej), 
które nie są członkami zespołu spisowego, 

3/ przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 6 
pkt 2 - zespół spisowy powinien składać się co najmniej z dwóch osób, w tym 
pracownika Działu Inwentaryzacji, pełniącego funkcję przewodniczącego zespołu 
spisowego. Drugiego członka zespołu spisowego wskazuje kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja. Spis z natury 
przeprowadzany jest  w obecności komisji składającej się przynajmniej z dwóch osób 
działających w imieniu osoby materialnie odpowiedzialnej zdającej, wskazanej przez 
kierownika tej jednostki oraz w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej 
przyjmującej (lub osoby przez nią upoważnionej), które nie są członkami zespołu 
spisowego, 



4/ przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 6 
pkt 3,4,5,6 - zespół spisowy powinien składać się co najmniej z dwóch osób, w tym 
pracownika Działu Inwentaryzacji, pełniącego funkcję przewodniczącego. Drugiego 
członka zespołu spisowego wskazuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której 
przeprowadzana jest inwentaryzacja. Spis z natury przeprowadzany jest w obecności 
osoby materialnie odpowiedzialnej (lub osoby przez nią upoważnionej), która nie jest 
członkiem zespołu spisowego.     

              Do obowiązków zespołu należy: 
       a/  sporządzanie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, znajdujących się 
   na polu spisowym, w którym przeprowadza się inwentaryzację,       

 b/  ustalanie,  czy  sposób  oznakowania,  składowania  (magazynowania),  konserwacji 
      i zabezpieczenia przedmiotów podlegających  spisowi  jest  właściwy. W przypadku 
      stwierdzenia nieprawidłowości sporządzanie odpowiednich adnotacji,                             
 c/  zgłaszanie znajdującego się na polu spisowym sprzętu przeznaczonego do kasacji.” 

 
     2/ w Rozdziale VIII § 8 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 
 
„20. Kopie umowy odpowiedzialności materialnej otrzymują : 

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

 
     3/ w Załączniku Nr 11 do Instrukcji  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Data wystawienia rewersu…………………………………” 

 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 


