
  

Zarządzenie nr 417/2019/2020 

Kanclerza UAM 
               z dnia 03.06.2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i powołania zespołów spisowych do jej 

przeprowadzenia. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 

351 tj.) oraz §13 ust. 1 pkt 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, zarządzam: 

§1 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury rzeczowych składników majątkowych w:  

 

Szkole Nauk Ścisłych, Wydział Fizyki, Katedra Akustyki w Poznaniu. 

 
2. Kierownik  jednostki organizacyjnej:  prof. UAM dr Roman Gołębiewski.    

 

3. Wykaz osób materialnie odpowiedzialnych i pól spisowych: prof. UAM dr Roman Gołębiewski 

72050-4203000000 cd. na odwrocie. 
 

4. Forma inwentaryzacji drogą spisu z natury: planowa. 

 

5. Rodzaj składnika majątkowego objętego spisem z natury: środki trwałe. 

 

§2 

Terminy rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 15.06.2020 r.,  a jej zakończenia 

na dzień 03.07.2020 r. 

 

§3 

Za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie spisu z natury odpowiedzialny jest przewodniczący  

i członkowie zespołu spisowego. 

 

§4 

Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień  30.04.2020 r. 

 

§5 

Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym: 

  

    

1.    Magdalena Krysiak                Przewodnicząca,   

2.    Anna Silska-Bogacz     Członek. 

        

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
KANCLERZ 

 

 

    dr Marcin Wysocki 

 



cd.  osoby odpowiedzialne materialnie – str. 2.: 

 

prof. dr hab. Anna Preis 

prof. zw. dr hab. Aleksander Sęk 

prof. zw. dr hab. Andrzej Skumiel 

dr hab. Arkadiusz Józefczak 

prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski 

dr hab. Jędrzej Kociński 

prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka 

dr hab. Andrzej Wicher 

prof. zw. dr hab. Rufin Makarewicz emerytowany 

dr Honorata Hafke-Dys 

dr Karina Mrugalska-Handke 

dr Jan Felcyn 

dr Karina Mrugalska-Handke 

dr Milena Kaczmarek-Klinowska 

dr Tomasz Kaczmarek 

dr Piotr Kokowski 

mgr Artur Duraj 

mgr inż. Przemysław Ślużyński 

mgr Jakub Mikołajczak 

mgr inż. Zbigniew Suchański 

 

         

 


