
Zarządzenie Nr 6/2014/2015 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 17 listopada 2014 r. 

 

w sprawie zasad wypożyczania mienia ruchomego stanowiącego własność Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1,2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm. ), art. 114 ustawy Kodeks pracy 

(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502) 

 

zarządzam, 

 co następuje: 

§ 1 

1. W uzasadnionych przypadkach mienie ruchome stanowiące własność Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dalej UKW, może być za zgodą bezpośredniego 

przełożonego na czas określony wypożyczone: 

1) przez jednostkę/komórkę organizacyjną UKW innej komórce/jednostce 

organizacyjnej 

2) pracownikowi w celu korzystania tego mienia poza siedzibą UKW w związku 

z wykonywaniem zadań wynikających ze stosunku pracy/ stosunku 

cywilnoprawnego 

2. Podstawą wydania mienia jest prawidłowo wypełniony i podpisany rewers, 

stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Podpisanie rewersu, o którym mowa w § 1 ust. 2 jest jednoznaczne z przyjęciem przez 

osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 pełnej odpowiedzialności materialnej nad mieniem 

wymienionym w rewersie.  

2. Rewers może być podstawą do wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych. 

3. Rewers jest podstawą do obciążenia osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 w razie utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia wydanego na podstawie rewersu, do wysokości 

wyrządzonej szkody, jednak nie więcej niż do wysokości kwoty trzymiesięcznego 

wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody i tylko za 

normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła.  

 

§ 3 

Ewidencję rewersów, o których mowa w § 1 ust. 2 prowadzą osoby materialnie  

odpowiedzialne za powierzony majątek inwentarzowy jednostce organizacyjnej UKW   

lub osoby upoważnione  przez kierownika tej jednostki. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor  

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 



Uniwersytet Kazimierza Wielkiego                                                                                    Załącznik Nr 1                                

 w Bydgoszczy              do Zarządzenia Nr 6/2014/2015  

 Instytut / Zakład / Katedra / Dział                                                                                      Rektora UKW  

                                                                                                                    z dnia  17 listopada  2014 r .   

……………………………………. 

 

 

REWERS nr .................../................. 

 

 

   

1.  Imię i nazwisko   

2.  PESEL   

3.  Instytut/Zakład/Katedra/Dział*  

4.  Numer pokoju   

5.  Przedmiot wypożyczenia/ dokładny opis ( w 

szczególności nazwa, model, rok produkcji)  

 

6.  Numer fabryczny   

7.  Numer inwentarzowy   

8.  Wartość   

9.  Cel wypożyczenia   

10.  Data wypożyczenia  

11.  Data zwrotu   

 

Jako osoba biorąca mienie określone w pkt. 5-7 :  

1. oświadczam ,że przyjmuję pełną odpowiedzialność materialną za mienie UKW  

przyjęte na podstawie niniejszego rewersu , 

2. zobowiązuję się do korzystania z mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków 

służbowych w sposób zgodny z przeznaczeniem tego mienia, 

3.  zobowiązuję się, że na czas przeprowadzenia inwentaryzacji zwrócę wypożyczone 

mienie i udostępnię je komisji inwentaryzacyjnej w celu spisania i porównania 

numerów fabrycznych, 

 

            

        ........................................................ 

            podpis  

osoby wypożyczającej 

 

 

 

………………………………………….   ………………………………………. 

 podpis Dziekana / Dyrektora Instytutu/     podpis Kanclerza  

Kierownika Działu 

 


