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Zarządzenie  Nr 6/2004 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

           z  dnia   21 stycznia 2004 r. 
 

wprowadzające zmiany w Załączniku do zarządzenia Nr 8/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie 

zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W „Instrukcji w sprawie zasad postępowania  przy zagospodarowaniu środków 
rzeczowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim”, stanowiącej Za-
łącznik do zarządzenia Nr 8/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1997 
r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych w Uni- 
wersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w rozdz. I pkt 4, 5, 6 i 8 otrzymują brzmienie: 
 
   „ 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 
z późniejszymi zmianami) , 
 
     5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z późniejszymi zmianami) , 
 
     6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę (Dz.U. 
Nr 76, poz. 334 z późniejszymi zmianami) , 
 
     8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie za-
sad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwo-
we oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443 z późniejszymi zmiana-
mi).”, 
 
 2/ w rozdz. I dopisuje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu: 
 
   „ 9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628       z 
późniejszymi zmianami) , 
 
     10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jed-
nolity z 2002 r.: Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), 
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   11. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednoli-
ty z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami).”, 
  
 3/ w rozdz. II pkt 2 ppkt 1a otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 1a/ środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; sprawy śro- 
dków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego reguluje zarządzenie  Nr 27/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad przydziela-
nia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej       z 
późniejszymi zmianami,”, 
 
 4/ w rozdz. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 1. Całokształt zagadnień związanych z wycofaniem zbędnych składników rze-
czowych prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej, który 
do tych zadań  powołuje wewnętrzną Komisję Likwidacyjną, w skład której jako członek po-
woływany jest: 
-  Główny  Specjalista – Pełnomocnik Dziekana  do  spraw  Finansowo-Administracyjnych -                                                       
   w przypadku jednostek organizacyjnych, 
-  Kierownik Działu Młodzieżowego oraz Kierownik Działu Adminstracyjno-Gospodarczego 
   i Spraw Socjalnych – w podległych im jednostkach. 
W przypadku likwidacji przedmiotów małocennych – Kierownik jednostki zarządza sporzą-
dzenie „Protokołu  likwidacji przedmiotów o niskiej wartości będących w ewidencji ilościo-
wej”, stanowiący Załącznik Nr 12 do niniejszej Instrukcji oraz podejmuje decyzję zatwierdza-
jącą wnioski Komisji.”, 
  
 5/ w rozdz. IV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 2. Osoba materialnie odpowiedzialna, przy pomocy wewnętrznej Komisji Li-
kwidacyjnej, określa składniki zbędne dla jednostki i sporządza wnioski oraz dowody wyda-
nia (osobno dla środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości) według wzoru sta-
nowiącego Załącznik Nr 1 do Instrukcji. Wnioski oraz dowody wydania sporządza się w 
dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem dla: 
 -  Samodzielnej Sekcji Gospodarowania Majątkiem Uczelni – oryginał, 
 -  osoby materialnie odpowiedzialnej – kopia potwierdzona przez Sekcję. 
Jeżeli wniosek obejmuje sprzęt komputerowy, w którym zainstalowane są twarde dyski (bądź 
osobno przedstawione jako zbędne dla jednostki), należy umieścić adnotację, według wzoru – 
Załącznik Nr 15 do Instrukcji w brzmieniu Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2002 z dnia 
9 grudnia 2002 r. lub Załącznik Nr 16 do Instrukcji w brzmieniu Załącznika Nr 2 do zarzą-
dzenia Nr 63/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. 
Jeżeli zestawy komputerowe nie posiadają twardych dysków, należy dołączyć oświadczenie 
według wzoru – Załącznik Nr 17 do Instrukcji w brzmieniu Załącznika Nr 3 do zarządzenia 
Nr 63/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r.”, 
 
 
 6/ w rozdz. V pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 1/  sprzedaż zbędnych środków rzeczowych może być prowadzona bezpośred- 
nio u użytkowników likwidowanego sprzętu lub w pomieszczeniach Sekcji,”, 
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 7/ w rozdz. V pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 2/ przy sprzedaży środków osobom fizycznym, pierwszeństwo w ich kupnie 
mają pracownicy i studenci Uczelni,”, 
 
 8/ w rozdz. VI pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ 7. Na podstawie zatwierdzonego Protokołu, Sekcja sporządza zestawienie sta-
nowiące rozliczenie sprzedanych środków według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 14 do 
niniejszej Instrukcji, które wraz z załączonymi kopiami faktur VAT przekazuje do Działu 
Księgowości Finansowej Głównej Kwestury. Drugi egzemplarz rozliczenia i faktur VAT sta-
nowi Załącznik do Protokołu Likwidacji.”, 
 
  9/ Załącznik Nr 1 do Instrukcji otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego 
zarządzenia, 
 
           10/  traci moc Załącznik Nr 4 do Instrukcji, 
  
           11/  w Załączniku Nr 11 do Instrukcji wykreśla się kolumnę „Uwagi” w tabeli „Proto-
kołu Likwidacji Środków Podstawowych Nr...”. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                     Załącznik Nr 1 do Instrukcji    Załącznik                                             
(nazwa jednostki organizacyjnej)                                                  do zarządzenia Nr  6 /2004 
            z dnia  21 stycznia 2004 r. 

                                                                                                                                               Wrocław, dnia ........................................ 
 
 

                                          WNIOSEK  O  LIKWIDACJ Ę  ŚRODKÓW   PODSTAWOWYCH  
                                  
                                  ORAZ  DOWÓD  WYDANIA   Nr  .....................  z dnia ........................ 
 
Komisja Likwidacyjna w składzie : 
 
1/ Przewodniczący            : ................................................................................................ 
 
2/ Członkowie                    :  ............................................................................................... 
 
                                              ................................................................................................ 
 
                                              ............................................................................................... 
dokonała w obecności  
Pani / Pana                           ............................................................................................... 
 
oględzin przedmiotów zgłoszonych do likwidacji: 
 
 
 Lp. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Ilość 

 
Cena 
Jedn. 

 
Wartość 

 
Nr 
inwent. 

 
Data 
zakupu 

Data 
wydania 
sprzętu 
do sekcji 
 

Podpis  
osoby  
wydającej / 
przyjmuj ącej  
sprzęt 

 

Uwagi 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

do przeniesienia 
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 Lp. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Ilość 

 
Cena 
Jedn. 

 
Wartość 

 
Nr 
inwent. 

 
Data 
zakupu 

Data 
wydania 
sprzętu 
do sekcji 
 

Podpis  
osoby  
wydającej / 
przyjmuj ącej  
sprzęt 

 

Uwagi 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
do przeniesienia 
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 Lp. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Ilość 

 
Cena 
Jedn. 

 
Wartość 

 
Nr 
inwent. 

 
Data 
zakupu 

Data 
wydania 
sprzętu 
do sekcji 
 

Podpis  
osoby  
wydającej / 
przyjmuj ącej  
sprzęt 

 

Uwagi 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  R A Z E M:         
 
Załącznik :  Ocena Stanu Technicznego Przedmiotów 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 
1/ .............................................. 
 
2/ .............................................. 
 
3/ .............................................. 
                                                                                                    
 
                                                                                                      ............................................................... 
                                                                                                                      (podpis osoby 
                                                                                                              materialnie odpowiedzialnej) 
Otrzymuj ą: 
1/ Sekcja 
2/ Osoba materialnie odpowiedzialna 
 
 
 


