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Zarządzenie nr 4/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 21 stycznia 2020 roku 
 

w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia Zakładu Doświadczalnego Żywienia 
Zwierząt Gorzyń przez pełniącego obowiązki dyrektora  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Powołuje się Komisję ds. przejęcia Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt Gorzyń 

przez pełniącego obowiązki dyrektora, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 

 Przewodniczący Rady ds. Zakładów Doświadczalnych, prof. dr hab. Jacek Przybył, 

 Kierownik Biura ds. Zakładów Doświadczalnych, dr inż. Ryszard Jaworski, 

 Pełniący obowiązki dyrektora ZDŻZ Gorzyń, prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek, 

 Księgowa ZDŻZ Gorzyń, mgr Monika Wojtkowiak, 

 pracownik Działu Inwentaryzacji, Lidia Filas. 
2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przekazania wszelkich składników materialnych  

i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności naukowej, badawczej, 
doświadczalnej, dydaktycznej i gospodarczej. 

 
§ 2 

1. W ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, Komisja dokona inwentaryzacji wszystkich 
składników majątkowych Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt Gorzyń oraz spraw 
związanych z jego działalnością, w szczególności: 

 nieruchomości gruntowych, budynków i budowli będących na stanie ewidencyjnym 
ZDŻZ Gorzyń,  

 ruchomych środków trwałych oraz przedmiotów niskocennych i małocennych będących 
na stanie ZDŻZ Gorzyń, 

 spraw związanych z umowami dotyczącymi budynków i pomieszczeń będących na 
stanie ZDŻZ Gorzyń, 

 dokumentacji związanej z działalnością ZDŻZ Gorzyń, w tym dokumentacji księgowej  
i kadrowej, 

 zobowiązań i należności, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach. 
2. Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia czynności, które należy zakończyć 

najpóźniej do 31 stycznia br. 
3. Protokół z przeprowadzonych czynności wraz załącznikami wskazanymi w ust. 1 Komisja 

dostarczy do Biura ds. Zakładów Doświadczalnych.  
 

  § 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 


