
 
 
 

Zarządzenie Nr R–76/2008 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 11 grudnia 2008 r. 
 
 
 

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 
przepisów Rozdziału III Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Powołuję Komisję ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych, zwaną 
dalej „Komisją”, w następującym składzie: 
 
Przewodniczący:   - mgr inż. Jarosław MĄDRO  
Członkowie:    - mgr inż. Grażyna RUMIK 

- inż. Andrzej KIECANA 
Sekretarz:    - p. Elżbieta LEWANDOWSKA 
 

§ 2. 
 
Do zadań Komisji należy: 
1) kontrola prawidłowości spisu; 
2) czuwanie  nad  terminowym  i  zgodnym  z  planem przeprowadzaniem 

spisów z natury; 
3) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie 

przyczyn  powstania  różnic inwentaryzacyjnych w drodze wezwania osób 
odpowiedzialnych za powierzone im mienie do pisemnego złożenia 
odpowiednich wyjaśnień; 

4) kwalifikowanie niedoborów do zawinionych lub niezawinionych  
w  oparciu o otrzymane wyjaśnienia osób materialnie odpowiedzialnych; 

5) postawienie i umotywowanie  wniosków  co do  sposobu rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych; 



6) dokonywanie ogólnej oceny gospodarki rzeczowymi składnikami 
majątkowymi w  inwentaryzowanej  jednostce  oraz  postawienie i umoty-
wowanie wniosków dotyczących  zagospodarowania  zapasów  zbędnych  
i nadmiernych,  usunięcia nieprawidłowości w  przechowywaniu  zapasów  
oraz  usunięcia  wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarce 
składnikami majątkowymi. 

 
§ 3. 

 
W swojej pracy i działalności Komisja kieruje się postanowieniami 

zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i Instrukcji 
inwentaryzacyjnej (Zarządzenie Nr R-63/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej 
w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 r.). 

 
§ 4. 

 
Komisja, w składzie powołanym w § 1 niniejszego zarządzenia, działa  

do dnia  31 grudnia 2012 r. 
 

§ 5. 
 

Traci moc Zarządzenie Nr R-17/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji  
ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych. 

 
§ 6. 

  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2009 r.  
 
 
 
 
 
                               R e k t o r 
 
 

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak     
 
 
 


