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PLAN INWENTARYZACJI 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na rok 2016 
 

Lp. Przedmiot inwentaryzacji Obiekt zinwentaryzowania 

Termin 

przeprowadzenia 

inwentaryzacji 
Rodzaj, forma, metoda, technika 

inwentaryzacji 

od do 

1 Woluminy biblioteczne i pomoce naukowe Biblioteka Uczelniana na B2 01-07-2016 15-09-2016 
Pełna, raz na 4 lata - skontro wg stanu 

na dzień 30-06-2016 r. 

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

(B1, B2, B3, DS1, DS2) 
01-08-2016 31-10-2016 

Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień 31-07-2016 r. 

3 Pozostałe środki trwałe w używaniu (013, 015) 
Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, DS1, DS2) 
01-08-2016 31-10-2016 

Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień 31-07-2016 r. 

4 Niskocenne środki trwałe w używaniu (097, 098) 
Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, DS1, DS2) 
01-08-2016 31-10-2016 

Pełna, raz na 4 lata - spis z natury wg 

stanu na dzień 31-07-2016 r. 

5 Budynki i budowle (011, 012 - 1,2) Wg ewidencji księgowej 01-08-2016 31-10-2016 
Pełna, raz na 4 lata - weryfikacja sald 

wg stanu na dzień 31-07-2016 r. 

6 Grunty (011-9, 011-10) Wg ewidencji księgowej 01-08-2016 31-10-2016 
Pełna, raz na 4 lata - weryfikacja sald 

wg stanu na dzień 31-07-2016 r. 

7 Wartości niematerialne i prawne (020) Wg ewidencji księgowej 01-08-2016 31-10-2016 
Roczna - weryfikacja sald wg stanu na 

dzień 31-07-2016 r. 

8 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

zakupione w okresie od 01-08-2016 do 31-12-2016  
Wg ewidencji księgowej 31-12-2016 

Weryfikacja - porównanie danych ksiąg 

rachunkowych z dokumentami – stan na 

dzień 31-12-2016 r. 

9 Paliwo w samochodzie Samochód służbowy 31-12-2016 
Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 

31-12-2016 r. 

10 Środki pieniężne w kasie i czeki Kasa, pom. 212 /B3 31-12-2016 
Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 

31-12-2016 r. 

11 Druki ścisłego zarachowania Dział Kształcenia 31-12-2016 
Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 

31-12-2016 r. 

12 
Materiały reklamowe i wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

oraz podzespoły komputerowe 
Wszystkie budynki Uczelni 

(B1, B2, B3, DS1, DS2) 
01-12-2016 31-12-2016 

Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 

31-12-2016 r. 

13 Wydawnictwa PWSZ poza Uczelnią Księgarnie 31-12-2016 
Roczna, remanenty wg stanu na dzień 

31-12-2016 r. 

14 
Własne składniki majątkowe powierzone obcym 

jednostkom 
Wg ewidencji księgowej 31-12-2016 

Roczna, protokoły uzgodnień wg stanu 

na dzień 31-12-2016 r. 

15 Środki trwałe w budowie  Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 
Roczna, weryfikacja sald na dzień                   

31-12-2016 r. 

16 Rozrachunki z pracownikami Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 
Roczna, weryfikacja sald na dzień                   

31-12-2016 r. 

17 Rozrachunki publiczno-prawne Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 
Roczna, weryfikacja sald na dzień                   

31-12-2016 r. 

18 Należności i zobowiązania 

wszystkie z wyjątkiem 

należności spornych i 

wątpliwych, należności i 

zobowiązań pracowników i 

publiczno-prawnych 

01-11-2016 31-12-2016 
Roczna, pisemne uzgodnienie sald z 

kontrahentami na dzień 31-12-2016 r. 

19 Pożyczki i kredyty Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 
Roczna, pisemne uzgodnienie sald wg 

stanu na dzień 31-12-2016 r. 

20 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach 

bankowych 
Wszystkie rachunki bankowe 01-11-2016 31-12-2016 

Roczna, pisemne uzgodnienie sald wg 

stanu na dzień 31-12-2016 r. 

21 Fundusze własne Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 

Roczna, weryfikacja - porównanie 

danych ksiąg rachunkowych z 

dokumentami na dzień 31-12-2016 r. 

22 Fundusze specjalne Wg ewidencji księgowej 01-11-2016 31-12-2016 

Roczna, weryfikacja - porównanie 

danych ksiąg rachunkowych z 

dokumentami na dzień 31-12-2016 r. 

 
 

 
 

 


