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Regulamin 
 
1. Komisja powinna przeanalizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego stanu 

technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 
 

2. W wyniku analizy, o której mowa w pkt. 1, należy wyodrębnić składniki, które nie są 
wykorzystywane w realizacji zadań jednostki, jako zbędne lub zużyte składniki majątku 
ruchomego. 

3. Przez zbędne składniki majątku ruchomego należy rozumieć takie składniki, które: 
a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych  

z działalnością jednostki, lub 
b) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby 

nieopłacalna, lub 
c) nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie 

byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
      5.   Przez zużyte składniki majątku ruchomego należy rozumieć takie składniki, które: 

a) posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub 
b) zagrażają bezpieczeństwu użytkowników  lub najbliższego otoczenia, lub 
c) całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 
d) są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony. 

6. Komisja dokonania oceny przydatności składników do dalszego użytkowania.  
W kwestiach spornych co do oceny przydatności zaleca się przeprowadzenie ekspertyzy. 
Przeprowadzona ocena zostaje potwierdzona protokołem, do którego załącza się wykaz 
zużytych i zbędnych składników majątku, z propozycją sposobu zagospodarowania tych 
składników oraz ewentualną ekspertyzę. 

7. Kierownik jednostki podejmuje ostateczną decyzję o sposobie zagospodarowania składników 
majątkowych oraz ustala wartość rynkową tych składników w oparciu  
o przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego gatunku i rodzaju,  
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

8. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być 
przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej 
jednostce oraz darowizny. W przypadku niezagospodarowania w wyżej określony sposób, 
składniki mogą być zlikwidowane. 

9. Składniki, o których mowa w pkt. 8 mogą być przedmiotem darowizny o ile ich sprzedaż  
nie doszła do skutku, a wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 1000 euro (przeliczonej na 
złote według średniego kursu NBP w dniu jej określenia). 

10. Składniki, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 1000 euro mogą być sprzedane lub 
zlikwidowane wyłącznie na podstawie pisemnej zgody organu prowadzącego. 
 

 


