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R-DOP.014.1.68.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 września 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej 

 

Na podstawie § 31 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu i w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 

r. poz. 351) ustalam, co następuje. 

 

§ 1 

Wprowadzam Instrukcję inwentaryzacyjną stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Wszystkie dotychczas wystawione rewersy dokumentujące wypożyczenie środka trwałego 

poza Uczelnię ulegają wycofaniu z obiegu w Uczelni. 

2. Do dnia 30 listopada 2019 roku należy wystawić nowe rewersy zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do Instrukcji, ujmując je w Rejestrze, o którym mowa w  § 13 ust. 

7 Instrukcji. 

§ 3 

1. Dokumenty potwierdzające przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracowników oraz 

studentów Uczelni, sporządzone przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia utrzymują 

swoją ważność do czasu ich zastąpienia nowymi oświadczeniami lub umowami o przejęciu 

odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, sporządzonymi zgodnie z wzorami 

stanowiącymi załączniki nr od 5a do 5c do Instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej 

niniejszym Zarządzeniem. 

2. Obowiązek sporządzenia i podpisania oświadczeń oraz umów o przejęciu odpowiedzialności 

materialnej za powierzone mienie na nowych wzorach stanowiących załączniki nr 5a do 5c  

do Instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej niniejszym Zarządzeniem, dotyczy 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych, dla których protokół sporządzany jest po dniu 30 

września 2019 r. 

 

§ 4 

1. Tracą ważność: 

1) Zarządzenie nr 8/1986 Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z dnia 1 września 

1986 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych 

w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

2) Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

2 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wypożyczania środków trwałych Uczelni; 
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3) Zarządzenie nr 88/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji pozaplanowych, w tym 

zdawczo-odbiorczych, składników majątku trwałego; 

4) Pismo Okólne nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 

maja 2019 r. w sprawie utworzenia pól spisowych dla organizacji studenckich oraz 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Uchyla się § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

 

§  5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
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                                                                                                          Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


