
  

Zarządzenie nr 423/2019/2020 

Kanclerza UAM 
               z dnia 10.07.2020 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:  

 

Biurze Rektora UAM w Poznaniu. 

 
2. Kierownik  jednostki organizacyjnej:  mgr inż. Małgorzata Koźlarek .    

 

3. Wykaz osób materialnie odpowiedzialnych i pól spisowych: mgr inż. Małgorzata Koźlarek 

71010-7102000000 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 15.07.2020 r.,  a jej zakończenia 

na dzień 15.09.2020 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  30.06.2020 r. 

 

§5 

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

  

    

1.    mgr Ewa Nadolna                 Przewodnicząca,   

2.    mgr Grażyna Kasprzycka     Członek, 

3.    Magdalena Krysiak     Członek. 

        

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
KANCLERZ 

 

 

    dr Marcin Wysocki 



 

cd.  osoby odpowiedzialne materialnie – str. 2.: 

 

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 

prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki 

prof. zw. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska 

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik 

prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak 

prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski 

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk 

prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk  

prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś  

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk  

prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska  

mgr Magdalena Raszeja-Domańska 

mgr Natasza Walewska-Hirsch 

mgr Natalia Chromińska 

mgr Agnieszka Kmieciak 

mgr Aleksandra Kozłowicz 

mgr Karolina Choczaj 

lic. Natalia Jezierska 

mgr Marta Kowalak-Szostak 

mgr Ewa Jarmakowska-Kolanus 

mgr Elżbieta Szajkowska-Monika 

Alina Andrzejewska 

prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki 

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas 

mgr Dominika Dąbrowska 

 

         

 


