
 
 
 
 

 
  

             

         
 
 
 

 

 

 

 

                           

                   

                  

                                                                  

                              

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Tczewie posiada 25 jednostek podległych.  Na majątek Powiatu 
składa się majątek Starostwa oraz wszystkich jednostek mu podległych (m.in. Zespoły 
Szkół, Licea Ogólnokształcące, Domy Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie itd.) Łącznie ok. 50 000 sztuk składników majątku o wartości 260 mln zł. 
Problemy z zarządzaniem tak dużym i rozproszonym majątkiem, m.in: długi czas 
wymagany do wykonywania inwentaryzacji, duża ilość niedoborów środków trwałych 
wykazywanych w księgach inwentarzowych, brak możliwości automatycznych przesunięć 
środków trwałych, spowodowały konieczność wdrożenia systemu informatycznego. 
Wybrany został AssetsNinja.  
 
 

 
 
 

Automatyzacja spisu z natury oraz 

generowania dokumentów 

rozliczania skróciła czas 

inwentaryzacji o 70 %, natomiast 

automatyzacja amortyzacji to 

oszczędność czasu na poziomie 80%.   

2010 r. – wdrożenie programu 

AssetsNinja w Starostwie 

Powiatowym. Wartość Majątku 

zaewidencjonowanego w 

systemie: 260 mln zł. Oklejenie 

majątku kodami kreskowymi. 

Decyzja zakupu AssetsNinja Inwentaryzacja i Amortyzacja 

2018 r. – automatyzacja funkcji 

udostępnienia i przekazania 

majątku nieużywanego w 

jednostkach podległych. 

Automatyzacja funkcji przesunięć 

składników z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych (smartfonów) 

Plan rozwoju systemu Roll out systemu 

Wdrożenie ewidencji składników 

w 25 jednostkach podległych. 

Liczba składników ewidencjono-

wanych wynosi 50 tysięcy, 

a w systemie funkcjonuje 50 kont 

użytkowników. 

 

Zarządzanie majątkiem  
w Starostwie Powiatowym  

w Tczewie wraz z jednostkami 
podległymi  
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CASE STUDY  
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„Rozwiązaniem naszego problemu z zarządzaniem majątkiem jest centralizacja 

bazy danych środków trwałych i wyposażenia wraz z dokumentacją zdjęciową, 

która ułatwia identyfikację składników majątku znajdujących się w ewidencji 

jednostek podległych Powiatowi Tczewskiemu i udostępnienie ich wszystkim 

podmiotom z zaznaczeniem nadwyżek nieużywanego sprzętu czy zbędnych 

materiałów eksploatacyjnych”  

 

Włodzimierz Mroczkowski 

Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w SP Tczew 
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KORZYŚCI PO WDROŻENIU ASSETSNINIJA 

 

Szybka identyfikacja składnika - dostęp jednostek do centralnej bazy danych 

składników majątku  

Uporządkowanie i zawsze aktualne dane nt. majątku - dokumentacja fotograficzna 

majątku 

Redukcja kosztów związanych z inwentaryzacją - znaczne ograniczenie niedoborów 

po inwentaryzacji 

Radykalne skrócenie wymaganego czasu w procesach zarządzania majątkiem 

 


