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Załącznik nr 7 

   do Instrukcji inwentaryzacyjnej 
Wrocław, dnia .................................. 
 

Protokół  

z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej/odbiorczej 

przeprowadzonej w ....................................................... 

 

Zespół spisowy działający na podstawie decyzji Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia......................... w następującym składzie osobowym: 

1) ..........................................................  

2)  ..........................................................  

wykonał w dniu .................. opisane w niniejszym protokole czynności przy sporządzaniu spisu 

z natury na polu spisowym/ w magazynie/ w innym miejscu inwentaryzacji: 

a) nazwa obiektu i numery inwentaryzowanych pomieszczeń - ……………………………………………………. 

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych - …………………………………………………………….. 

c) osoba materialnie odpowiedzialna (zdająca) - …………………………………………………. 

d) osoba przyjmująca odpowiedzialność (przyjmująca) - ……………………………………… 

W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe 

podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisów z natury. 

Stwierdzono w czasie dokonania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości  

w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia: ……………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................... 

W czasie dokonywania spisu z natury zespół spisowy napotkał następujące trudności 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi zespołu spisowego dotyczące spisu z natury: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Podpisy członków zespołu spisowego: 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

 

 

 

 

 

                                                 
 Niepotrzebne skreślić. 
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_________________________________________________________________________________ 

Stwierdzam prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji i jej zgodność ze stanem faktycznym i nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń do pracy zespołu spisowego z tytułu ustaleń zawartych w spisach 

dołączonych do niniejszego protokołu oraz ponoszę odpowiedzialność za powierzone mi mienie.* 

Uwagi osoby materialnie odpowiedzialnej (zdającej):  

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych odpowiedzialność ponosi osoba zdająca 

mienie, która zobowiązana jest do pisemnego wyjaśnienia powstałych różnic w terminie wskazanym 

przez Rektorską Komisję Inwentaryzacyjną.  

            

....................................................................................... 
    (data, podpis osoby materialnie odpowiedzialnej – zdającej) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, jako osoba przejmująca mienie, że przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie 

Uczelni powierzone mej pieczy wykazane w arkuszach spisu z natury od nr …………………… do nr 

........................ od dnia podpisania niniejszego protokołu do czasu przekazania tego mienia innej 

osobie i przejęcia przez nią odpowiedzialności materialnej. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie i jest mi 

wiadomo, że ponoszę odpowiedzialność za ich ewentualne naruszenie. 

 

....................................................................................... 
    (data, podpis osoby przyjmującej odpowiedzialność) 

 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby zdającej, 
przyjmującej i Sekcji Inwentaryzacji. 
 
 
 
Do protokołu dołącza się: 
1) arkusze spisu z natury od nr ........................................... do nr...................................., 
2) …………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 Niepotrzebne skreślić. 


