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Załącznik 
do zarządzenia Nr 85
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 11 grudnia 2018 r.

ZASADY 
PROWADZENIA EWIDENCJI MAJĄTKU
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

§ 1. Ilekroć w „Zasadach prowadzenia ewidencji majątku” jest mowa o:

1) środkach trwałych – należy przez to rozumieć składniki majątkowe o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku na potrzeby 
jednostki o wartości początkowej powyżej 10000 złotych;

2) pozostałych środkach trwałych – należy przez to rozumieć składniki majątkowe o cechach 
środków trwałych i  wartości od 1500 złotych do 10000 złotych;

3) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć nabyte przez jednostkę 
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i o wartości początkowej powyżej 10000 złotych 
(np.: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, koncesje w tym programy 
komputerowe);

4) pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych : – należy przez to rozumieć nabyte 
przez jednostkę prawa majątkowe o wartości początkowej od 1500 do 10000 złotych;

5) wartościach początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych – należy przez to rozumieć: 

a) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, 
b) w razie ich wytworzenia we własnym zakresie – koszt ich wytworzenia, 
c) w razie nabycia w drodze darowizny albo umowy o nieodpłatnym przekazaniu – wartość 

rynkową z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania 
określa tę wartość. 

§ 2. 1. Ewidencję składników majątkowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, zwanego dalej 
„Kuratorium”, prowadzi Wydział Administracyjny i Kadr , w uzgodnieniu z Głównym 
Księgowym. 

2. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
ewidencjonowane są w systemie informatycznym „STOCK” na następujących kontach:

1) konto 011 - środki trwałe – powyżej10.000,00 zł;
2) konto 013 - pozostałe środki trwałe od 1.500,00 zł. do 10.000,00 zł. 

z uwzględnieniem sprzętu teleinformatycznego (drukarki, monitory, faksy, telefony 
komórkowe, modemy) bez względu na wartość;

3) konto 020 - wartości niematerialne i prawne - powyżej 10.000,00 zł.;
4) konto 021 - pozostałe wartości niematerialne i prawne od 1.500,00 zł. 

do 10.000,00 zł.
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3. Pozostałe składniki majątkowe wyposażenia i wartości niematerialne i prawne - poniżej 
1.500,00 zł. – ilościowo, w książce inwentarzowej lub w formie elektronicznej. 

4.Ewidencje, o których mowa w ust. 2, dla Kuratorium prowadzi Wydział Administracyjny           
i Kadr.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 3, w delegaturach prowadzą pracownicy wyznaczeni 
przez dyrektora Wydziału Administracyjnego i Kadr.

 § 3. 1. Ewidencja w księgach inwentarzowych powinna zapewniać:
1) ustalenie wartości początkowej środków trwałych;
2) ustalenie poszczególnych grup środków trwałych według klasyfikacji Głównego Urzędu 

Statystycznego;
3) ustalenie komórek organizacyjnych, w których znajdują się poszczególne środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne oraz osób odpowiedzialnych za ich stan;
4) nazwę środka trwałego;
5) numer inwentarzowy;
6) wartość początkową, zwiększenie/zmniejszenie wartości początkowej;
7) datę przejęcia do użytkowania;
8) wartość umorzeń.

2. Kartoteka indywidualnego wyposażenia pracownika powinna zawierać:
1) imię i nazwisko pracownika, nazwę komórki, w której pracownik jest zatrudniony;
2) nazwę, numer inwentarzowy środka, w który wyposażony jest pracownik;
3) datę przekazania środka do użytkowania;
4) potwierdzenie odbioru (podpis pracownika odbierającego);
5) datę zwrotu;
6) podpis pracownika przekazującego i przyjmującego zwrot;
7) wzór kartoteki stanowi załącznik do „Zasad prowadzenia ewidencji majątku”;
8) kartoteki indywidualnego wyposażenia pracownika w delegaturach w formie papierowej 

prowadzi wyznaczony przez dyrektora Wydziału Administracyjnego i Kadr pracownik.      
W Kuratorium Oświaty w Warszawie kartoteki generowane są w systemie do ewidencji 
środków trwałych „STOCK”. 

3. Do składników majątkowych będących na indywidualnym wyposażeniu pracownika zalicza się: 
aparaty fotograficzne, osobiste komputery przenośne, dyktafony, projektory, tablety, 
nawigacja GPS, telefony komórkowe, modemy, kamery, a także inne składniki majątku 
ruchomego o podobnym charakterze i przeznaczeniu. 

4. Ewidencjonowaniu nie podlegają składniki majątku ruchomego o wartości brutto poniżej 
100 złotych, zamontowane na stałe w pomieszczeniach Kuratorium, w szczególności firany, 
zasłony, rolety, verticale, karnisze, mydelniczki, pojemniki na papier toaletowy, kosze 
na śmieci, zegary ścienne, tablice korkowe, sztuczne kwiaty i ozdoby choinkowe, wyposażenie 
szklane, wyposażenie wymienialne ze względu na datę ważności, wyposażenie zaliczane do 
odzieży oraz wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania), których prawo 
użytkowania jest poniżej 12 miesięcy.

§ 4.1. Dokumentami stanowiącymi podstawę ewidencjonowania są:

1) dokument „OT” („Przyjęcie środka trwałego”), generowany z systemu „STOCK” 
w odniesieniu do konta 011;

2) faktury dostawców wystawione zgodnie z umowami lub zamówieniami; dołączone 
do rachunków protokoły odbioru; 

3) dokument „PT” („Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego”).
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2. Dokument „OT”, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza w 2 egzemplarzach pracownik 
Wydziału Administracyjnego i Kadr prowadzący ewidencję środków trwałych. Jeden 
egzemplarz dokumentu pracownik przekazuje do Głównego Księgowego. Dokument „OT” 
podpisuje osoba odpowiedzialna za zakup środka trwałego, przejmująca środek do 
użytkowania i osoba, której powierza się pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi.

3. Dokument „PT” sporządza w trzech egzemplarzach pracownik Wydziału Administracyjnego i 
Kadr. Zaakceptowany dokument „PT” przez dyrektora Wydziału Administracyjnego i Kadr oraz 
Głównego Księgowego Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazuje się odpowiednio do 
Głównego Księgowego oraz podmiotowi przekazującemu lub obierającemu środek trwały lub 
pozostały środek trwały.

§ 5. 1.Środki trwałe (011), pozostałe środki trwałe (013) oraz wartości niematerialne i prawne 
zaewidencjonowane na kontach „020” i „021” oznacza się numerami inwentarzowymi 
generowanymi z systemu STOCK.

  2. Pozostałe składniki majątkowe wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oznacza się numerami 
inwentarzowymi według poniższego wzoru, z wyłączeniem Delegatury w Radomiu, w której 
składniki wyposażenia oznacza się numerami inwentarzowymi generowanymi przez 
użytkowany program:

1) dla środków trwałych 
 

st 011 000 0000

Symbol środka 
trwałego

Konto Grupa KŚT Numer kolejny nadawany 
przez program „STOCK”

2) dla pozostałych środków trwałych

st 013
0000

Symbol środka 
trwałego

Konto Numer kolejny nadawany przez 
program „STOCK”

3) dla ewidencji ilościowej

a) w Kuratorium Oświaty w Warszawie

W 0000

Symbol  wyposażenia na ewidencji ilościowej Numer kolejny nadawany przez 
program „STOCK”

b) w delegaturze

W/Dxx/ 0000

Symbol  wyposażenia na ewidencji ilościowej/ 
symbol delegatury

Numer kolejny nadawany 
według księgi inwentarzowej

4) dla wartości niematerialnych i prawnych
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020 0000
konto Numer kolejny nadawany przez 

program „STOCK”

5) dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

021 0000
konto Numer kolejny nadawany przez 

program „STOCK”

3. Wszystkie zakupione wartości niematerialne i prawne (licencje i oprogramowania) bez względu 
na ich wartość Wydział Administracyjny i Kadr za pokwitowaniem przekazuje do Wydziału 
Informacji i Programów Rządowych . Wydział Informacji i Programów Rządowych monitoruje ich 
przydatność do pracy w komórkach organizacyjnych Kuratorium. Dyrektor Wydziału Informacji i 
Programów Rządowych przekazuje raz w roku dyrektorowi Wydziału Administracyjnego i Kadr 
wykaz licencji lub oprogramowań do likwidacji.

4. Dwa razy w roku – według stanów na dzień 30 czerwca i 31 grudnia Wydział Administracyjny i 
Kadr przekazuje wydruk stanu środków trwałych i pozostałych środków trwałych do Głównego 
Księgowego celem uzgodnienia sald na tych kontach. Wydruk opatrzony podpisem 
i pieczątką imienną uprawnionego pracownika Zespołu Finansowo-Księgowego oraz adnotacją: 
”Stan środków trwałych/ pozostałych środków trwałych zgodny ze stanem księgowym” – 
przechowuje Wydział Administracyjny i Kadr.

§ 6. Za sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pokojach zajmowanych przez pracowników 
odpowiedzialność ponoszą użytkownicy. W razie zauważenia braku lub zniszczenia mienia będącego 
na stanie danego pomieszczenia użytkownicy niezwłocznie informują o tym fakcie dyrektora Wydziału 
Administracyjnego i Kadr.

§ 7. Przemieszczenia środków trwałych pomiędzy wydziałami Kuratorium, w przypadku zmiany 
użytkownika, następują po uzyskaniu zgody dyrektora Wydziału Administracyjnego i Kadr. Fakt 
zamiany miejsca użytkowania środka trwałego lub pozostałego środka trwałego w obrębie Kuratorium 
potwierdza się wystawieniem dokumentu „MT” przez pracownika Wydziału Administracyjnego i Kadr.

§ 8. Dyrektorzy wydziałów i dyrektorzy delegatur zobowiązani są zgłaszać dyrektorowi Wydziału 
Administracyjnego i Kadr zbędne lub zużyte składniki majątku Kuratorium.
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