
 
Załącznik Nr 7  

do Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Nr 148/21 

 

 

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej  
za powierzone mienie 

 
Zawarta w dniu ………………….. 20... r. pomiędzy:  
 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice            
reprezentowanym przez: 
Kanclerza - …………………………………………………………………………………………………  
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora - …………………………………………….… 
zwanym dalej „Pracodawcą”, 
a  
Pracownikami: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
zwanymi dalej „Pracownikami”. 
 

§ 1 
Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie znajdujące się w …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wyszczególnione w spisie inwentaryzacyjnym sporządzonym na dzień ……………… 20 …. r. 
podpisanym przez wszystkich Pracowników przyjmujących wspólną odpowiedzialność 
materialną, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za mienie, o którym mowa 
w § 1, oraz za mienie, które w czasie trwania umowy zostanie im powierzone. 

 
§ 3 

Pracownicy podejmują się łącznie pieczy nad powierzonym im mieniem, określonym w § 1  
i § 2, z obowiązkiem wyliczania się z tego mienia i przyjmują wspólną odpowiedzialność 
materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie 
mieniu Pracodawcy. 
 

§ 4 
1. Za szkody spowodowane niedoborem w powierzonym mieniu Pracownicy ponoszą 

odpowiedzialność w następujących częściach, określanych w stosunku do wartości 
szkody: 
Pracownik ................................................................. w wysokości ................................... % 

Pracownik ................................................................. w wysokości ................................... % 

2. W razie stwierdzenia, że niedobór w całości lub w części został spowodowany przez 
niektórych pracowników, za całość niedoboru lub określoną jego część odpowiadają tylko 
sprawcy szkody, co nie wyłącza ich odpowiedzialności za resztę niedoboru wraz 
z pozostałymi pracownikami na zasadach odpowiedzialności wspólnej. 

 
 



 

 

§ 5 
Każda zmiana składu osobowego Pracowników, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność 
materialną, wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. 
 

§ 6 
Pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną ma prawo wglądu do ksiąg 
rachunkowych Pracodawcy dotyczących rozliczeń powierzonego mienia oraz brania udziału 
w przyjmowaniu i wydawaniu tego mienia. 
 

§ 7 
Nieobecność Pracownika w pracy przez okres 60 dni nie ma wpływu na zakres 
odpowiedzialności tego Pracownika, jak i pozostałych ponoszących wspólną 
odpowiedzialność materialną. W razie przedłużenia się nieobecności Pracownika ponad ten 
okres, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego okresu przystępuje się 
do przeprowadzenia inwentaryzacji.  
 

§ 8 
1. Pracodawca może w każdym czasie odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności 

materialnej. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia Pracodawcy od umowy 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej. 

2. Każdy z Pracowników może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności 
materialnej na piśmie z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku do 
przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić przed upływem okresu wypowiedzenia 
tej umowy. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu pracy  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej 
pracowników za powierzone mienie (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663). 

3. Umowa zastała sporządzona w … egzemplarzach, po jednym dla każdego z Pracowników  
i Pracodawcy. 
 
 
 
 
………………………………………                                                             ……………………………………… 

                     podpis Pracownika                                                                                                             podpis Pracodawcy 

 
 
 

………………………………………                                                             ……………………………………… 
                     podpis Pracownika                                                                                                             podpis Pracodawcy 

 
 
 


