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ZARZĄDZENIE NR 22/2014 
z dnia 17 listopada 2014 r. 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania spisu 
składników majątkowych UMFC 

 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572 ze zm.), § 47 pkt. 25 Statutu UMFC - w związku z §7 Instrukcji 
Inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 7/2009 – zarządzam, co 
następuje: 

  
§1. 

1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia rocznej 
inwentaryzacji składników majątkowych w składzie: 
Przewodniczący: Paweł Sroczyński 
Członek:  Paweł Kaczmarek 
Członek: Elżbieta Niedziałkowska 

 
2. Zarządzam przeprowadzenie w terminie 02-09 stycznia 2015 r. inwentaryzacji 

poprzez spis z natury książek w magazynie Działu Wydawnictw wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2014 r. 
 

3. Zarządzam przeprowadzenie w terminie 22 grudnia 2014 r. – 07 stycznia 2015 r. 
spisu gotówki w kasach Domu Studenta „Dziekanka” oraz Działu Wydawnictw i 
Działu Koncertowego wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 

 
4. Zarządzam przeprowadzenie do dnia 30 stycznia 2015 r. inwentaryzacji 

inwestycji rozpoczętych drogą weryfikacji kont wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 
 

5. Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia spisu, o którym mowa w p. 2  
niniejszego zarządzenia w składzie: 
 Agnieszka Cichocka 
 Paweł Kaczmarek 
 Magdalena Kowalczyk 
 Joanna Michałek 
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6. Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia spisu, o którym mowa w p. 3 
niniejszego zarządzenia w składzie: 
 Beata Bomba 
 Krystyna Pilacińska 

 
7. Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia spisu, o którym mowa w p. 4 

niniejszego zarządzenia w składzie: 
 Małgorzata Błoch-Wiśniewska 
 Maria Lorenc  

 
§2. 

Komisja Inwentaryzacyjna pełni swe obowiązki do czasu ostatecznego rozliczenia 
wyników inwentaryzacji oraz przedłożenia sprawozdania z przebiegu swych prac, 
jednak nie dłużej niż do 15 lutego 2015 roku. 
 

§3. 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kanclerzowi UMFC. 
 

§4. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
 

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak 
 

 


