
 
Załącznik nr 5a 

do Instrukcji inwentaryzacyjnej 

…..………………….……………………..….. 

                    imię i nazwisko 

……………………………..…….………………..................................................................... 
     nazwa jednostki organizacyjnej/ organizacji / administrowanego budynku* 

 

Oświadczenie  

o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za mienie Uczelni na polu spisowym 

 

 Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie Uczelni powierzone mej pieczy na 

polu spisowym kierowanej przeze mnie jednostki organizacyjnej/ organizacji/ administrowanego przeze mnie 

budynku*, od dnia podpisania dokumentów przekazujących mi to mienie, do czasu przekazania tego mienia 

innej osobie i przejęcia przez nią odpowiedzialności materialnej lub do czasu  likwidacji mienia potwierdzonej 

protokołem zatwierdzonym przez Kanclerza.  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z tytułu odpowiedzialności materialnej, o której mowa wyżej, ciążą 

na mnie następujące obowiązki: 

1) obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie Uczelni; 

2) obowiązek pokrycia straty, jaka wyniknie dla Uczelni na skutek zaistniałego zawinionego niedoboru w 

powierzonych mi składnikach majątkowych, względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia ww. 

składników z winy osoby odpowiedzialnej materialnie; 

3) prawidłowego dokumentowania nabycia,  zmiany miejsca użytkowania,  etykietowania,   likwidacji  

oraz innych zdarzeń dotyczących majątku pola spisowego, 

4) prowadzenia ewidencji mienia znajdującego się na stanie pola spisowego,  

5) niezwłocznego informowania Kanclerza o wszelkich dostrzeżonych brakach i uchybieniach  

w zabezpieczeniu powierzonego mienia,  

6) w przypadku wypożyczania mienia poza teren Uczelni, wystawianie rewersu zgodnie z Instrukcją 

inwentaryzacyjną,  

7) uczestniczenie w inwentaryzacji lub pisemne wyznaczenie osoby upoważnionej, 

8) coroczne potwierdzanie salda na wydrukach Księgi inwentarzowej środków trwałych oraz wartości  

niematerialnych i prawnych. 
 

Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony w zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, uszkodzenie albo 

zniszczenie powstały na skutek okoliczności, za które stosownie do obowiązujących przepisów nie może mi być 

przypisana wina.  

Stosownie do treści pkt.2) zobowiązuję się, w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją 

odpowiedzialnością, do niezwłocznego naprawienia Uczelni wyrządzonej szkody. 

 

Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do warunków, w których mam wykonywać świadczenia na rzecz Uczelni 

jako osoba odpowiedzialna materialnie oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Uczelni 

o wszelkich przeszkodach dotyczących wykonywania obowiązków związanych z odpowiedzialnością materialną.  

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących 

i wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni regulujących zasady gospodarowania mieniem Uczelni. 

................................................. , dnia ………………………                           

* - niepotrzebne skreślić                                                                                       ……………………………..………………. 

                                                                                                                                                      (podpis) 


