
Zarządzenie Nr 04/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 4 lutego 2020r. 
 

w sprawie wprowadzenia Planu inwentaryzacji w PWSZ w Elblągu na 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r.                       

o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351 z późn. zm.), § 33 ust. 1 Zasad gospodarowania 

majątkiem, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 12/2015 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 7 maja 2015r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Plan inwentaryzacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na 

2020 rok, zwany dalej Planem, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

1. Nadzór ogólny nad realizacją Planu sprawuje Kwestor PWSZ w Elblągu. 

2. Nadzór szczegółowy nad realizacją Planu sprawuje przewodniczący Komisji 

inwentaryzacyjnej PWSZ w Elblągu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

             Rektor 

  

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do zarządzenia Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

Nr 04/2020 z dnia 4 lutego 2020r. 

 
 

PLAN INWENTARYZACJI 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2020 rok 
 

 

Nr inw. Lp. Przedmiot inwentaryzacji Pole spisowe 

Termin przeprowadzenia 

inwentaryzacji 
Rodzaj, forma, metoda, technika 

inwentaryzacji 
od do 

01/2020 1 Woluminy biblioteczne i pomoce naukowe Biblioteka Uczelniana na B2 01-07-2020 15-09-2020 
Pełna, raz na 4 lata - storno wg stanu 

na dzień 30-06-2020 r. 

02/2020 

2 Środki trwałe (011, 012 - 4 do 8) 
Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, CW, DS) 
01-07-2020 31-10-2020 

Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień30-06-2020 r. 

3 Pozostałe środki trwałe w używaniu (013, 015) 

Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, CW, DS., 

mieszkanie służb.ul. 

Bałuckiego 15/4 w Elblągu) 

01-07-2020 31-10-2020 
Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień30-06-2020 r. 

4 
Niskocenowe środki trwałe w używaniu 

(097, 098) 

Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, CW, DS., 

mieszkanie służb.ul. 

Bałuckiego 15/4 w Elblągu) 

01-07-2020 31-10-2020 
Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień30-06-2020 r. 

5 Budynki i budowle (011, 012 - 1,2) Wg ewidencji księgowej 01-07-2020 31-10-2020 
Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień30-06-2020 r. 

6 Grunty (011-9, 011-10) Wg ewidencji księgowej 01-07-2020 31-10-2020 
Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień30-06-2020 r. 

7 Wartości niematerialne i prawne (020) 
Własne - wg ewidencji 

księgowej 
01-07-2020 31-10-2020 

Roczna - weryfikacja sald 

wynikających z ewidencji księgowej z 

dowodami źródłowymi, wg stanu na 

dzień 30-06-2020 r. 

03/2020 

8 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

zakupione w okresie od 01-07-2020 r. do 

31-12-2020 r. 

Wg ewidencji księgowej 31-12-2020 

Weryfikacja sald wynikających z 

ewidencji księgowej z dowodami 

źródłowymi,wg stanu na dzień 
31-12-2020 r. 

9 Paliwo w samochodzie Samochód służbowy 31-12-2020 
Roczna, spis z natury wg stanu na 

dzień 31-12-2020 r. 

10 Środki pieniężne w kasie  Kasa, pom. 212 /B3 31-12-2020 
Roczna, spis z natury wg stanu na 

dzień 31-12-2020 r. 

11 Druki ścisłego zarachowania Dział Kształcenia 31-12-2020 
Roczna, spis z natury wg stanu na 

dzień 31-12-2020 r. 

12 

Materiały reklamowe, podzespoły komputerowe i 

publikacje Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

przeznaczone do sprzedaży 

Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, CW, DS2) 
01-11-2020 31-12-2020 

Roczna, spis z natury wg stanu na 

dzień 31-12-2020 r. 

13 
Publikacje Wydawnictwa PWSZ w Elblągu w 

księgarniach poza Uczelnią 
Księgarnie 31-12-2020 

Roczna, remanenty wg stanu na dzień 
31-12-2020 r. 

14 
Własne składniki majątkowe powierzone obcym 

jednostkom (w tym wartości niematerialne i prawne) 
Wg ewidencji księgowej 31-12-2020 

Roczna, protokoły uzgodnień 
użyczonych składników majątku wg 

stanu na dzień 31-12-2020 r. 

15 
Salda z bankiem – środki pieniężne na rachunkach 

bankowych i obligacje na rachunku depozytowym 
Wszystkie rachunki bankowe 01-11-2020 31-12-2020 

Roczna, pisemne uzgodnienia sald wg 

stanu na dzień31-12-2020 r. 

 
16 

Salda z kontrahentami – z tytułu dostaw i usług, 

pracownikami i studentami 

wszystkie z wyjątkiem 

należności spornych i 

wątpliwych 
01-11-2020 31-12-2020 

17 Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

Roczna, weryfikacja sald 

wynikających z ewidencji księgowej z 

dowodami źródłowymi,wg stanu na 

dzień 31-12-2020 r. 

18 Rozrachunki publicznoprawne Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

19 Należności i zobowiązania Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

20 Fundusze własne Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

21 Fundusze specjalne Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

22 Kapitały własne Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

23 Środki trwałe w budowie  Wg ewidencji księgowej 01-11-2020 31-12-2020 

 

 

 

 


