
Zarządzenie Nr 43/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 maja 2018 r. 

 

w sprawie: likwidacji kasy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie znajdującej w siedzibie głównej w Warszawie przy  

ul. Marymonckiej 34 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 84 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 18 

ust. 5 i § 45 ust. 3 Statutu AWF w Warszawie oraz § 2 zarządzenia Nr 41/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; w związku z art. 26 ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 tj. Dz.U. 2018 

poz. 395) oraz zapisami zarządzenia Nr 49/2006/2007 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2007 r. „Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątkiem i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie”, zarządzam likwidację kasy Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie znajdującej się w siedzibie 

głównej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, zwanej dalej „kasą”. 

2. Likwidacja kasy nastąpi z dniem 30 maja 2018 r. 

3. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy na dzień 30 maja 2018 r. metodą spisu 

z natury: 

- gotówki, 

- zdeponowanych zabezpieczeń i gwarancji, 

- wyposażenia kasy. 

4. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której 

mowa w ust. 3, w następującym składzie: Magdalena Domżał-Sieredzińska, Anna 

Żemajtis, Maria Tytkowska. 

5. Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej 

inwentaryzacji.  

6. Zobowiązuję kasjera do dostarczenia gotówki do banku i wpłaty na rachunek bankowy 

AWF Warszawa kwoty zgodnej z wartością zawartą w sporządzonym przez komisję 

inwentaryzacyjną protokole, przekazania do archiwum druków ścisłego zarachowania oraz 

przekazanie Kwestorowi AWF Warszawa zabezpieczeń i gwarancji. 

 

§ 2 

 

1. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Kwestorowi AWF Warszawa. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

 

                                                                                      Rektor  

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

Załącznik: 

- Komunikat Kwestora AWF Warszawa w sprawie likwidacji kasy. 


