
 

 

Zarządzenie Nr 10/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, 

powierzania mienia oraz postępowania w razie szkody w mieniu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), art. 114-127 Kodeksu Pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

października 1975 roku w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za 

szkodę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. Nr 143 poz. 662), rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 października 1974 roku w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej 

pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r. Nr 143 poz. 663) oraz § 47 ust. 1 i ust. 3 

pkt 1 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam do stosowania Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, powierzania 

mienia oraz postępowania w razie szkody w mieniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszych Zasadach powierzam 

Kanclerzowi. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

                                                                   prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 10/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

 

Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, powierzania 

mienia oraz  postępowania w razie szkody w  mieniu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 
 

§ 1 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA MIENIE PRACODAWCY 

 

1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność 

materialną według zasad określonych w przepisach niniejszej instrukcji .  

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej 

przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego 

wynikła szkoda.  

3. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca 

lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.  

4.  Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności 

nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego 

ryzyka.  

5. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi 

odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych 

pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.  

6. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono 

przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi        

w dniu wyrządzenia szkody.  

7. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków 

pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie 

pracodawca.  

8. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi 

odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.  

9. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą 

i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu 



wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego 

stosunku do obowiązków pracowniczych. 

10. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w ust.9 wysokość odszkodowania może 

być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również przypadku, gdy naprawienie 

szkody następuje na podstawie ugody sądowej.  

11. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej 

wysokości. 

 

§ 2 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA MIENIE PRACODAWCY 

POWIERZONE PRACOWNIKOWI Z OBOWIĄZKIEM ZWROTU LUB 

WYLICZENIA SIĘ 

 

1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:  

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności; 

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze; 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.  

2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż 

wymienione w ust 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.  

3. Od odpowiedzialności określonej w ust. 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, 

że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek 

niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie 

powierzonego mienia.  

4. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność 

materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą 

łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta 

na piśmie przez pracowników z pracodawcą.  

5. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach 

określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części 

została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej 

część odpowiadają tylko sprawcy szkody.  

6. Umowa powierzenia mienia pracownikowi lub pracownikom mienia z obowiązkiem 

zwrotu lub wyliczenia się przygotowuje każdorazowo radca prawny. Umowa sporządzana 

jest minimum w 2 (dwóch) egzemplarzach, gdzie jeden egzemplarz przechowywany jest     

w teczce osobowej pracownika. 



§ 3 

 ZASADY POWIERZANIA  PRACOWNIKOM  MIENIA  PRACODAWCY Z 

OBOWIĄZKIEM ZWROTU LUB WYLICZENIA SIĘ 

 

1. Mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się powierza się pracownikom w sytuacjach 

i na zasadach określonych w: 

1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie warunków 

odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu        

(Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662 ze  zm.); 

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej 

odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996      

Nr 143, poz. 663 ze. zm.). 

2. Wymienione powyżej przepisy regulują również obowiązki stron w zakresie 

inwentaryzacji składników mienia będącego przedmiotem powierzenia. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Każdy pracownik, który powziął wiadomość o powstaniu w mieniu Uczelni szkody, 

niedoboru, obowiązany jest o zaistniałym fakcie poinformować, na piśmie, z zachowaniem 

drogi służbowej kierownika komórki organizacyjnej, w której mieniu szkoda wystąpiła. 

W przypadku, gdy informację w sprawie powstania uszczerbku w mieniu powzięło kilka 

osób, obowiązek poinformowania ciąży na każdej z tych osób. 

2. Osoba, która powzięła wiadomość o powstaniu szkody oraz jej przełożeni zobowiązani są 

do zabezpieczenia w miarę możliwości miejsca powstania szkody w sposób 

uniemożliwiający powiększenie jej rozmiarów, w szczególności, gdy szkoda powstała 

w wyniku czynu przestępczego. 

 

§ 5 

POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA NIEDOBORU 

 

1. Podstawą stwierdzenia niedoboru jest rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie 

z planem lub doraźnie. Zasady prowadzenia inwentaryzacji określa Instrukcja 

inwentaryzacji składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

2 stycznia 2013 r. 

 



2. Stwierdzona w wyniku rozliczenia nadwyżka lub niedobór rzeczywistej ilości i wartości 

składników majątku w stosunku do ilości i wartości wynikających z ksiąg rachunkowych 

stanowi różnice inwentaryzacyjne, które należy wyspecyfikować na druku (zestawienie 

różnic inwentaryzacyjnych). Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych podpisują osoba 

rozliczająca i osoba odpowiedzialna materialnie.  

3. Osoba odpowiedzialna materialnie zobowiązana jest do pisemnego wyjaśnienia przyczyny 

powstania różnic. 

4. W oparciu o wyjaśnienie osoby materialnie odpowiedzialnej, pracownik Zespołu 

Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji, opracowuje projekt w sprawie 

rozliczenia różnic: 

1) niedobory i szkody zawinione obciążają konto osoby materialnie odpowiedzialnej; 

2) niedobory niezawinione powodują zmniejszenie majątku Uczelni; 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kompensowanie niedoboru 

z nadwyżkami, jeśli dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej lub 

odnoszą się do podobnych składników i dotyczą stwierdzonego niedoboru tego 

samego rozliczenia; 

4) nadwyżki zwiększają majątek Uczelni. 

5. W przypadku niedoborów uznanych za zawinione Zespół Samodzielnych Stanowisk 

ds. Ewidencji i Inwentaryzacji przelicza wartość niedoborów według aktualnych cen 

rynkowych z uwzględnieniem stopnia zużycia. Jest to uzasadnione tym, że majątek 

Uczelni zaliczany do składników majątku trwałego i materiałów jest ewidencjonowany 

według cen w dniu ich zakupu. 

6.  Propozycję określającą wartość niedoboru zawinionego zatwierdza Kanclerz 

Uniwersytetu lub z jego upoważnienia Zastępca Kanclerza. Pracownik Zespołu 

Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji na podstawie decyzji Kanclerza 

wystawia osobie materialnie odpowiedzialnej obciążającą notę księgową. 

 

§ 6 

POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA SZKODY 

 

1. Do wyjaśnienia okoliczności powstania szkody w mieniu zobowiązany jest kierownik 

komórki organizacyjnej, w której mieniu szkoda powstała. 

2. O fakcie powstania szkody kierownik komórki organizacyjnej, w której powstała szkoda 

informuje pisemnie Kanclerza. Pismo (załącznik Nr 1) zawiera co najmniej informację 

w zakresie: 

1) daty ujawnienia szkody; 

2) określenie mienia będącego przedmiotem szkody; 



3) szacunkową wartość szkody; 

4) osobę wyznaczoną do wyjaśnienia okoliczności powstania szkody; 

5) termin zakończenia wyjaśnień. 

3. Wyjaśnienie okoliczności powstania szkody powinno być prowadzone w sposób sprawny, 

a informacja o podjętych ustaleniach sporządzona nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia informacji o powstaniu szkody wszczęcia.  

4. Po ujawnieniu szkody kierownik komórki organizacyjnej sporządza protokół szkody 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 

5. Wartość szkody określa kierownik komórki organizacyjnej, w której mieniu szkoda 

powstała, według cen detalicznych obowiązujących w dniu ujawnienia szkody. 

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie wartości rynkowej szkody podaje się jej 

wartość szacunkową np. w przypadku, gdy faktyczną wysokość szkody stanowi wartość 

naprawy uszkodzonego składnika majątku w celu przywrócenia mu utraconych w wyniku 

szkody cech użytkowych. 

6. W przypadku, gdy sprawca szkody zobowiązuje się do jej naprawienia w terminie 14 dni 

od ujawnienia szkody, kierownik komórki, w której mieniu szkoda powstała przedkłada 

Kanclerzowi wraz z pismem informującym o powstaniu szkody zobowiązanie 

do naprawienia szkody (załącznik Nr 3). 

7. Sporządzony protokół szkody kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest bez 

zbędnej zwłoki tj. nie później niż w terminie trzech dni roboczych od momentu ujawnienia 

szkody, przed przekazaniem do Kanclerza, zarejestrować w Kwesturze. W przypadku 

szkody polegającej na częściowym zniszczeniu lub częściowej utracie wartości środka 

trwałego kierownik komórki organizacyjnej, w której mieniu szkoda powstała, do 

protokołu szkody załącza kserokopię dowodu urządzenia, karty pojazdu, opisu zestawu lub 

innego dowodu, w którym prowadzona jest ewidencja pomocnicza środka trwałego. 

Egzemplarze protokołu szkody należy przekazać: 

1) egz. Nr 1 - Prowadzącemu postępowanie wyjaśniające; 

2) egz. Nr 2 – Dział Księgowości; 

3) egz. Nr 3 – Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji; 

 – w przypadku, gdy szkoda nie ma przełożenia na ewidencję ilościowo–wartościową 

egz. Nr 3 pomija się; 

4) egz. Nr 4 – kierownik komórki, w której szkoda powstała przechowuje we własnej 

dokumentacji. 

8. W toku postępowania wyjaśniającego należy ustalić wszystkie przyczyny i okoliczności 

dotyczące powstania szkody w mieniu Uczelni, a w szczególności datę (okres) powstania 

szkody, jej wysokość, osobę odpowiedzialną i jej winę oraz zakres naruszonych 



obowiązków. Jeżeli szkoda powstała wskutek utraty mienia powierzonego – osobę, której 

mienie powierzono. 

9. Na podstawie zebranych materiałów prowadzący postępowanie wyjaśniające sporządza 

sprawozdanie, które powinno zawierać w szczególności: 

1) ustalony stan faktyczny sprawy, w tym:  

a) datę ujawnienia szkody; 

b) przyczyny i okoliczności powstania szkody; 

c) numer protokołu szkody określający: przedmiot (rodzaj, ilość) szkody oraz jej 

wysokość, (wartość rynkową); 

d) kto jest za tę szkodę odpowiedzialny i jakie dowody przemawiają za winą 

osoby odpowiedzialnej.  

2) uzasadnienie prawne; 

3) propozycje w zakresie sposobu likwidacji szkody; 

4) wnioski. 

Przykładowy wzór sprawozdania określono w załączniku Nr 4. 

10. Prowadzący postępowanie wyjaśniające zebraną dokumentację wraz ze sprawozdaniem 

przedkłada radcy prawnemu do zaopiniowania a następnie Kwestorowi. 

11. Zatwierdzona dokumentacja trafi do Kwestury celem rozliczenia szkody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz załączników 

 

Załącznik Nr 1   -  Wzór pisma o powstaniu szkody. 

Załącznik Nr 2   -  Wzór protokołu szkody. 

Załącznik Nr 3   -  Wzór zobowiązania do zapłaty odszkodowania. 

Załącznik Nr 3a -  Wzór ugody z pracownikiem dot. zapłaty odszkodowania. 

Załącznik Nr 4   -  Wzór sprawozdania. 

Załącznik Nr 5   -  Wzór rejestru szkód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

      

 

 

 Bydgoszcz, dnia....................... 

 

Kanclerz  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy    

 

 

Dotyczy: powstania szkody w mieniu Uczelni. 

Panie Kanclerzu, informuję że w dniu ...................... zaistniała szkoda  

w mieniu Uczelni. 

Przedmiotem szkody jest ……................................................. 

Wartość szkody wynosi ........................ zł.  

Szkoda została stwierdzona w czasie ……….................................. przez 

................................. w .....................................  

Odpowiedzialnym za powstanie szkody jest .......................................... 

 

Proszę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

      ....................................................... 
(podpis kierownika komórki organizacyjnej, w której mieniu 

powstała szkoda) 

 
 

 

 

 

 

Wyk. …… (tel. …………) 

Dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

Bydgoszcz, dnia ................... 

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

(pieczęć nagłówkowa) 

PROTOKÓŁ SZKODY  Nr ................ 

L.p. 

Przedmiot 

szkody/ 

nr indeksu  

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

(w zł) 

Szacunkowa 

wartość 

szkody 

Ustalona 

wartość 

szkody*) 

Uwagi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 1. 
 

 

 

 

 

 

 

     

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

 

  Razem: ...................... zł 

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

                                                         (słownie złotych)  

a) data ujawnienia szkody: .........................................................................  

b) data i miejsce wyrządzenia szkody:........................................................ 

c) okoliczności wyrządzenia szkody:..........................................................   

d) uwagi....................................................................................................... 

                                                                                    

         

         ........................................... 
                                                                              (podpis sporządzającego protokół) 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w …. egz. 

Egz. Nr 1 – Prowadzący postępowanie wyjaśniające 

Egz. Nr 2 – Dział Księgowości 

Egz. Nr 3 – Zespół samodzielnych stanowisk ds. ewidencji i inwentaryzacji 

Egz. Nr 4 – Kierownik komórki organizacyjnej 

_______________ 

*) Jeżeli ustalenie wysokości szkody nie jest możliwe - wysokość szkody określa się w przybliżeniu, 

zaznaczając to w uwagach protokołu. 

 

 



Załącznik Nr 3 

    

 

                                                                                Bydgoszcz, dnia ……………….. 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA 
 

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

(imię i nazwisko, imię ojca, stanowisko) 

zobowiązuję się naprawić szkodę, wpłacając: * na konto  / * do kasy  UKW: 

(Nr konta: ………………………………………………. 

w tytule przelewu: szkoda nr: ....../20...) 

 

- *jednorazowo w terminie do dnia.........................., 

 

- *w ....................... - ratach miesięcznych po.................... złotych, począwszy od 

dnia..............................kwotę........................................................................złotych 

(słownie:........................................................................................................................)  

 

jako równowartość powstałej z mojej winy szkody nr ............/201... w mieniu 

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

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

(nazwa komórki organizacyjnej w mieniu, której szkoda powstała) 

 

Niedotrzymanie warunków niniejszego zobowiązania skutkować będzie dochodzeniem 

należności na drodze sądowej. 

 

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

(czytelny podpis zobowiązującego się)           (podpis Kanclerza UKW) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić.  

                                                                               

 

 

- VERTE- 

 



Bydgoszcz, dnia ……………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

....................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, imię ojca, stanowisko, PESEL) 

 

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

 

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

(aktualny adres do korespondencji, tel. kontaktowy) 

 

oświadczam, że w przypadku niedotrzymania terminu zobowiązania do zapłaty 

odszkodowania za powstałą szkodę nr: ............/20... wyrażam zgodę na potrącenie kwoty 

…………..…. zł będącej równowartością szkody z przysługującego mi wynagrodzenia              

i przysługujących mi świadczeń przy odprawie - zgodnie z przepisami art. 91 Kodeksu pracy. 

 

 

 

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

(czytelny podpis zobowiązującego się) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3a 

                                                                                                 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia ……………….. 

 

UGODA  

zawarta na podstawie art. 121 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
KODEKS PRACY 

 

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

(imię i nazwisko, imię ojca, stanowisko) 

 

zobowiązuję się naprawić szkodę, wpłacając: * na konto  / * do kasy  UKW 

(Nr konta: ………………………………………………. 

w tytule przelewu: szkoda nr: ....../201...) 

 

- *jednorazowo w terminie do dnia.........................., 

 

- *w ....................... - ratach miesięcznych po.................... złotych, począwszy od 

dnia..............................kwotę........................................................................złotych 

(słownie:........................................................................................................................)  

 

jako równowartość powstałej z mojej winy szkody nr ............/20... w 

mieniu.............................................................................................................................................                                                             

(nazwa komórki organizacyjnej w mieniu, której szkoda powstała) 

 

Niedotrzymanie warunków niniejszego zobowiązania skutkować będzie dochodzeniem 

należności na drodze sądowej. 

 

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

(czytelny podpis zobowiązującego się)          (podpis Rektora UKW lub osoby 

upoważnionej) 

                                                             

       
* Niepotrzebne skreślić.  

 

- VERTE- 



                                                                                Bydgoszcz, dnia ………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

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

(imię i nazwisko, imię ojca, stanowisko, PESEL) 

 

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

 

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

 (aktualny adres do korespondencji, tel. kontaktowy) 

 

oświadczam, że w przypadku niedotrzymania terminu zobowiązania do zapłaty 

odszkodowania za powstałą szkodę nr: ............/201... wyrażam zgodę na potrącenie kwoty 

…………..…. zł będącej równowartością szkody z przysługującego mi wynagrodzenia              

i przysługujących mi świadczeń przy odprawie - zgodnie z przepisami art. 91 Kodeksu pracy. 

 

 

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

(czytelny podpis zobowiązującego się) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 4 

                 

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia ………….. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z POSTĘPOWANIA  WYJAŚNIAJĄCEGO 

 

1. Data ujawnienia szkody:  ……………………….………    

2. Przyczyna powstania szkody:  ………………………………. 

3. Protokół szkody nr:   .…………………..….……….   

4. Wysokość szkody /zł/:   ………………………………. 

5. Odpowiedzialny za szkodę:   ……………………………….    

 

Opis okoliczności powstania szkody:  

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

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

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

Wnioski co do sposobu naprawienia szkody 

 

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

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

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

 

                                                            (osoba prowadząca postępowanie) 

     

Opinia Radcy Prawnego  

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

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

 

Decyzja  Kanclerza UKW 

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

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

  

 

 

 

................................................                                                                                                                                                                                           
(podpis Kanclerza) 

     

 

 

 



                                 Załącznik Nr 5 

 

 

 

Rejestr Szkód 

 

Lp. 

DATA 
Nr protokołu 

szkody 

Określenie przedmiotu szkody/  

odpowiedzialny za powstanie szkody 

Wartość 

szkody 

Miejsce 

powstania 

szkody 
Powstania 

szkody 

Ujawnienia  

szkody 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data odbioru 

protokołu szkody                  

i podpis 

sprawdzającego 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA NALEŻNOŚĆ 

UWAGI 
Data, nr, kwota 

zobowiązania do 

zapłaty 

Naprawiono 

materiałem 

(kwota) 

Rozłożono na 

raty (data, nr 

umowy, ilość i 

wys. rat) 

Umorzono (data, 

nr umowy, ilość           

i kwota 

umorzenia) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                              


