
Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏u-
gujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) jednostce — nale˝y przez to rozumieç jednostk´
bud˝etowà, zak∏ad bud˝etowy, gospodarstwo po-
mocnicze;

2) zb´dnych sk∏adnikach majàtku ruchomego — na-
le˝y przez to rozumieç sk∏adniki majàtku ruchome-
go, które:

a) nie sà i nie b´dà mog∏y byç wykorzystane w re-
alizacji zadaƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià jed-
nostki lub

b) nie nadajà si´ do dalszego u˝ytku ze wzgl´du na
z∏y stan techniczny, a ich naprawa by∏aby nie-
op∏acalna, lub

c) nie nadajà si´ do wspó∏pracy ze sprz´tem u˝y-
wanym w jednostce, a ich przystosowanie by∏o-
by technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione;

3) zu˝ytych sk∏adnikach majàtku ruchomego — nale-
˝y przez to rozumieç sk∏adniki majàtku ruchome-
go:

a) posiadajàce wady lub uszkodzenia, których na-
prawa by∏aby nieop∏acalna, lub

b) zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu u˝ytkowników lub
najbli˝szego otoczenia, lub

c) które ca∏kowicie utraci∏y wartoÊç u˝ytkowà, lub

d) które sà technicznie przestarza∏e, a ich naprawa
lub remont by∏yby ekonomicznie nieuzasadnio-
ne;

4) wartoÊci jednostkowej sk∏adnika majàtku rucho-
mego — nale˝y przez to rozumieç wartoÊç rynko-
wà tego sk∏adnika ustalonà przez kierownika jed-
nostki.

Rozdzia∏ 2

Sposób gospodarowania sk∏adnikami 
majàtku ruchomego

§ 2. 1. Jednostka jest zobowiàzana do wykorzysta-
nia sk∏adników majàtku ruchomego dla realizacji swo-
ich zadaƒ oraz do gospodarowania tymi sk∏adnikami
w sposób oszcz´dny i racjonalny. 

2. Jednostka jest zobowiàzana do utrzymania
sk∏adników majàtku ruchomego w stanie niepogor-
szonym z uwzgl´dnieniem normalnego zu˝ycia oraz
do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru.

§ 3. 1. Jednostka powinna na bie˝àco analizowaç
stan majàtku ruchomego z uwzgl´dnieniem jego sta-
nu technicznego oraz przydatnoÊci do dalszego u˝yt-
kowania. 
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2. Kierownik jednostki, w przypadku stwierdzenia
w toku bie˝àcej dzia∏alnoÊci jednostki albo w trakcie
inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)) sk∏adni-
ków majàtku ruchomego, które nie sà wykorzystywa-
ne w realizacji zadaƒ jednostki lub które nie nadajà si´
do dalszego u˝ytku ze wzgl´du na z∏y stan techniczny
lub niemo˝noÊç wspó∏pracy ze sprz´tem typowym al-
bo które posiadajà wady lub uszkodzenia, zagra˝ajà
bezpieczeƒstwu u˝ytkowników lub najbli˝szego oto-
czenia, ca∏kowicie utraci∏y wartoÊç u˝ytkowà lub które
sà technicznie przestarza∏e, powo∏uje komisj´ do oce-
ny przydatnoÊci tych sk∏adników do dalszego u˝ytko-
wania, która przedstawia propozycje dotyczàce dal-
szego u˝ytkowania albo zakwalifikowania tych sk∏ad-
ników do kategorii majàtku zu˝ytego lub zb´dnego,
z przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób
okreÊlony w § 6. 

3. W sk∏ad komisji sà powo∏ywane co najmniej trzy
osoby spoÊród pracowników jednostki.

4. Komisja sporzàdza protokó∏ przeprowadzonej
oceny sk∏adników majàtku ruchomego.

5. Do protoko∏u, o którym mowa w ust. 4, komisja
za∏àcza wykaz zu˝ytych i zb´dnych sk∏adników majàt-
ku ruchomego, z propozycjà sposobu zagospodaro-
wania tych sk∏adników.

§ 4. 1. Przed wybraniem sposobu zagospodarowa-
nia sk∏adników majàtku ruchomego kierownik jed-
nostki ustala rynkowà wartoÊç tych sk∏adników. 

2. WartoÊç rynkowà, o której mowa w ust. 1, okre-
Êla si´ na podstawie przeci´tnych cen stosowanych
w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzgl´dnieniem ich stanu i stopnia zu˝ycia.

§ 5. 1. O zakwalifikowaniu sk∏adnika majàtku ru-
chomego do kategorii majàtku zb´dnego lub zu˝ytego
oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kie-
rownik jednostki.

2. Jednostka zamieszcza na swojej stronie interne-
towej albo na stronie organu nadzorujàcego, w przy-
padku gdy jednostka nie posiada takiej strony, infor-
macj´ o zb´dnych i zu˝ytych sk∏adnikach majàtku ru-
chomego.

§ 6. 1. Zb´dne lub zu˝yte sk∏adniki majàtku rucho-
mego powierzonego jednostce mogà byç przedmio-
tem sprzeda˝y, oddania w najem lub dzier˝aw´, nie-
odp∏atnego przekazania innej jednostce oraz darowi-
zny, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zb´dne lub zu˝yte sk∏adniki majàtku ruchomego
o wartoÊci jednostkowej przekraczajàcej kwot´
6 000 euro, przeliczonà na z∏ote wed∏ug kursu Êred-
niego og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu jej okreÊlenia, mogà byç przedmiotem darowi-
zny, o ile ich sprzeda˝ nie dojdzie do skutku.

3. Zu˝yte sk∏adniki majàtku ruchomego, niezago-
spodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà byç zlikwidowane, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4. Zu˝yte sk∏adniki majàtku ruchomego o wartoÊci
jednostkowej przekraczajàcej kwot´, o której mowa
w ust. 2, mogà byç zniszczone wy∏àcznie na podstawie
pisemnej zgody organu, który utworzy∏ zak∏ad bud˝e-
towy, lub kierownika jednostki bud˝etowej, która
utworzy∏a gospodarstwo pomocnicze.

5. Przy gospodarowaniu zb´dnymi sk∏adnikami
majàtku ruchomego uwzgl´dnia si´, w pierwszej ko-
lejnoÊci, potrzeby innych jednostek.

6. Do oddania do odp∏atnego korzystania na pod-
stawie umowy najmu lub dzier˝awy zb´dnych lub zu-
˝ytych sk∏adników majàtku ruchomego stosuje si´ od-
powiednio przepisy dotyczàce sprzeda˝y sk∏adników
majàtku ruchomego.

7. Do sk∏adników majàtku ruchomego, które zosta-
∏y powierzone jednostce w celu prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej polegajàcej na odp∏atnym odda-
waniu tego mienia w najem lub dzier˝aw´, nie stosu-
je si´ trybu, o którym mowa w ust. 6.

8. Zbywanie przez zak∏ad bud˝etowy lub gospo-
darstwo pomocnicze sk∏adników majàtku ruchomego
o wartoÊci jednostkowej przekraczajàcej kwot´, o któ-
rej mowa w ust. 2, mo˝e nastàpiç po uzyskaniu odpo-
wiednio zgody organu, który utworzy∏ zak∏ad bud˝eto-
wy, lub kierownika jednostki bud˝etowej, która utwo-
rzy∏a gospodarstwo pomocnicze.

Rozdzia∏ 3

Sprzeda˝ sk∏adników majàtku ruchomego

§ 7. Jednostka sprzedaje powierzone jej sk∏adniki
majàtku ruchomego o wartoÊci jednostkowej przekra-
czajàcej kwot´, o której mowa w § 6 ust. 2, w trybie
przetargu, aukcji albo publicznego zaproszenia do ro-
kowaƒ. 

§ 8. 1. Przetarg albo aukcj´ og∏asza, organizuje
i przeprowadza jednostka.

2. CzynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem prze-
targu albo aukcji wykonuje komisja przetargowa
w sk∏adzie co najmniej 3-osobowym powo∏ana przez
kierownika jednostki spoÊród pracowników jednostki.

§ 9. 1. Cen´ wywo∏awczà ustala si´ w wysokoÊci
nie ni˝szej ni˝ rynkowa wartoÊç sk∏adnika majàtku ru-
chomego, a je˝eli tej wartoÊci nie mo˝na ustaliç, cena
nie mo˝e byç ni˝sza od jego wartoÊci ksi´gowej netto.
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2. Sprzeda˝ w trybie przetargu albo aukcji nie mo-
˝e nastàpiç za cen´ ni˝szà od ceny wywo∏awczej.

§ 10. 1. Przedmiotem przetargu albo aukcji mo˝e
byç jeden lub wi´cej sk∏adników majàtku ruchomego.

2. W ramach jednego post´powania przetargowe-
go mo˝na przeprowadziç jednà lub wi´cej aukcji.

§ 11. 1. Jednostka zamieszcza og∏oszenie o prze-
targu albo aukcji, w którym podaje termin przeprowa-
dzenia przetargu albo aukcji.

2. Mi´dzy datà og∏oszenia o przetargu albo aukcji
a terminem sk∏adania ofert albo aukcji powinno up∏y-
nàç co najmniej 14 dni.

3. W jednym og∏oszeniu mo˝na zamieÊciç informa-
cj´ o wi´cej ni˝ jednym przetargu albo aukcji.

§ 12. Og∏oszenie o przetargu albo aukcji okreÊla
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ jednostki;

2) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu albo
aukcji;

3) miejsce i termin, w którym mo˝na obejrzeç sprze-
dawane sk∏adniki majàtku ruchomego;

4) rodzaj, typy i iloÊç sprzedawanych sk∏adników ma-
jàtku ruchomego;

5) wysokoÊç wadium oraz termin i miejsce jego
wniesienia;

6) w przypadku aukcji — wywo∏awczà cen´ sprzeda-
˝y oraz minimalnà wysokoÊç postàpienia;

7) w przypadku przetargu:

a) cen´ wywo∏awczà,

b) wymagania, jakim powinna odpowiadaç oferta,

c) termin, miejsce i tryb z∏o˝enia oferty oraz okres,
w którym oferta jest wià˝àca,

d) zastrze˝enie, ˝e organizatorowi przetargu przy-
s∏uguje prawo zamkni´cia przetargu bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert;

8) informacj´ o treÊci przepisów § 14 i 21—23.

§ 13. 1. Og∏oszenie o przetargu albo aukcji za-
mieszcza si´ w dzienniku lokalnym oraz w miejscu pu-
blicznie dost´pnym w lokalu jednostki, a tak˝e w in-
nych miejscach przyj´tych zwyczajowo do umieszcza-
nia og∏oszeƒ. 

2. Og∏oszenie o przetargu obejmujàcym sk∏adniki
majàtku ruchomego o wartoÊci jednostkowej przekra-
czajàcej kwot´, o której mowa w § 6 ust. 2, zamieszcza
si´ równie˝ w dzienniku ogólnopolskim.

3. Og∏oszenie o przetargu zamieszcza si´ tak˝e
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie in-

ternetowej jednostki albo na stronie organu nadzoru-
jàcego, w przypadku gdy jednostka nie posiada takiej
strony.

§ 14. 1. Warunkiem przystàpienia do aukcji lub
przetargu jest wniesienie wadium w wysokoÊci 
od 5 do 10 % ceny wywo∏awczej sprzedawanego
sk∏adnika majàtku ruchomego. Wadium wnosi si´ wy-
∏àcznie w pieniàdzu.

2. Komisja przetargowa, niezw∏ocznie przed wy-
wo∏aniem aukcji albo niezw∏ocznie po otwarciu ofert,
sprawdza, czy oferenci wnieÊli wadium w nale˝ytej
wysokoÊci.

3. Wadium z∏o˝one przez oferentów, których oferty
nie zostanà wybrane lub zostanà odrzucone, zostanie
zwrócone niezw∏ocznie po dokonaniu wyboru oferty.

4. Wadium z∏o˝one przez nabywc´ zostanie zali-
czone na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku,
gdy:

1) ˝aden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaofe-
ruje co najmniej ceny wywo∏awczej;

2) uczestnik przetargu, który wygra∏ przetarg, uchyli
si´ od zawarcia umowy.

§ 15. Aukcj´ prowadzi przewodniczàcy komisji
przetargowej albo inny cz∏onek komisji wyznaczony
przez kierownika jednostki, zwany dalej „prowadzà-
cym aukcj´”.

§ 16. Po otwarciu aukcji prowadzàcy aukcj´ poda-
je do publicznej wiadomoÊci:

1) przedmiot aukcji;

2) cen´ wywo∏awczà;

3) termin uiszczenia ceny nabycia;

4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmio-
tu aukcji, które zasz∏y po og∏oszeniu o aukcji;

5) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów,
którzy wp∏acili wadium i zostali dopuszczeni do
aukcji.

§ 17. Stawienie si´ jednego licytanta wystarcza do
przeprowadzenia aukcji.

§ 18. Aukcja rozpoczyna si´ od podania ceny wy-
wo∏awczej sk∏adnika majàtku ruchomego przeznaczo-
nego do sprzeda˝y.

§ 19. Postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ je-
den procent ceny wywo∏awczej i wi´cej ni˝ wysokoÊç
wadium. Zaoferowana cena przestaje wiàzaç licytanta,
gdy inny licytant zaoferowa∏ cen´ wy˝szà.

§ 20. Po ustaniu postàpieƒ prowadzàcy aukcj´,
uprzedzajàc obecnych, po trzecim og∏oszeniu zamyka
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aukcj´ i udziela przybicia licytantowi, który zaoferowa∏
najwy˝szà cen´.

§ 21. Z chwilà przybicia nast´puje zawarcie umo-
wy sprzeda˝y przedmiotu aukcji.

§ 22. Nabywca jest zobowiàzany zap∏aciç cen´ na-
bycia niezw∏ocznie po udzieleniu mu przybicia bàdê
w terminie wyznaczonym przez prowadzàcego aukcj´,
nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni.

§ 23. Wydanie przedmiotu sprzeda˝y nabywcy na-
st´puje niezw∏ocznie po zap∏aceniu ceny nabycia.

§ 24. 1. Komisja przetargowa sporzàdza z przebie-
gu aukcji protokó∏, który powinien w szczególnoÊci za-
wieraç:

1) okreÊlenie miejsca i czasu aukcji;

2) imiona i nazwiska osób prowadzàcych aukcj´;

3) wysokoÊç ceny wywo∏awczej;

4) najwy˝szà cen´ zaoferowanà za przedmiot aukcji;

5) imi´, nazwisko (firm´) i miejsce zamieszkania na-
bywcy lub jego siedzib´;

6) wysokoÊç ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jakà
nabywca uiÊci∏ na poczet ceny;

7) wnioski i oÊwiadczenia osób obecnych przy aukcji;

8) wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u;

9) podpisy osób prowadzàcych aukcj´ i nabywcy lub
wzmiank´ o przyczynie braku podpisu.

2. Je˝eli nabywca nie uiÊci ceny nabycia w termi-
nie wskazanym, nale˝y niezw∏ocznie uczyniç o tym
wzmiank´ w protokole aukcji. Takà wzmiank´ nale˝y
uczyniç o wp∏aceniu w przepisanym terminie ceny na-
bycia.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza
kierownik jednostki.

§ 25. 1. Oferta pisemna powinna zawieraç:

1) imi´, nazwisko i adres lub nazw´ (firm´) i siedzib´
oferenta;

2) oferowanà cen´ i warunki jej zap∏aty;

3) oÊwiadczenie oferenta, ˝e zapozna∏ si´ ze stanem
przedmiotu przetargu;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetar-
gu, okreÊlone w og∏oszeniu o przetargu.

2. Ofert´ wraz z wymaganymi dokumentami sk∏a-
da si´ w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okre-
Êlonym w og∏oszeniu przetargu. 

§ 26. Rozpoczynajàc przetarg, komisja:

1) stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia przetargu;

2) ustala liczb´ zg∏oszonych ofert oraz sprawdza
wniesienie wymaganego wadium we wskazanym
terminie, miejscu i formie;

3) otwiera koperty z ofertami z∏o˝one w terminie
i miejscu wskazanym w og∏oszeniu przetargu. 

§ 27. 1. Komisja odrzuca ofert´, je˝eli:

1) zosta∏a z∏o˝ona po wyznaczonym terminie, w nie-
w∏aÊciwym miejscu lub przez osob´, która nie
wnios∏a wadium;

2) nie zawiera danych, o których mowa w § 25 ust. 1,
lub dane te sà niekompletne, nieczytelne lub bu-
dzà innà wàtpliwoÊç, zaÊ z∏o˝enie wyjaÊnieƒ mo-
g∏oby prowadziç do uznania jej za nowà ofert´;

3) uczestnik przetargu nie zaoferowa∏ co najmniej ce-
ny wywo∏awczej.

2. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia nie-
zw∏ocznie oferenta. 

§ 28. Z∏o˝enie jednej wa˝nej oferty wystarcza do
przeprowadzenia przetargu.

§ 29. 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta,
który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´.

2. W razie ustalenia, ˝e kilku oferentów zaoferowa-
∏o t´ samà cen´, komisja przetargowa postanawia
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji mi´dzy ty-
mi oferentami. Do aukcji przepisy § 15—24 stosuje si´
odpowiednio.

3. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 2, ko-
misja zawiadamia oferentów, którzy z∏o˝yli równo-
rz´dne oferty, o terminie i miejscu tej aukcji.

§ 30. Umow´ sprzeda˝y w trybie przetargu uwa˝a
si´ za zawartà z chwilà otrzymania przez oferenta za-
wiadomienia o przyj´ciu jego oferty.

§ 31. Nabywca jest zobowiàzany zap∏aciç cen´ na-
bycia w terminie wyznaczonym przez prowadzàcego
przetarg, nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni. 

§ 32. Z przebiegu przetargu sporzàdza si´ protokó∏.
Przepis § 24 stosuje si´ odpowiednio.

§ 33. 1. Je˝eli pierwszy przetarg albo aukcja nie zo-
stanà zakoƒczone zawarciem umowy sprzeda˝y, jed-
nostka og∏asza drugi przetarg albo aukcj´. 

2. Drugi przetarg albo aukcj´ przeprowadza si´ po
up∏ywie miesiàca, lecz nie póêniej ni˝ w terminie sze-
Êciu miesi´cy od dnia zamkni´cia pierwszego przetar-
gu albo aukcji. Cena wywo∏awcza w drugim przetargu
lub aukcji mo˝e zostaç obni˝ona, jednak nie wi´cej ni˝
o po∏ow´ ceny wywo∏awczej z pierwszego przetargu
albo aukcji.

§ 34. 1. Jednostka mo˝e sprzedaç, w trybie pu-
blicznego zaproszenia do rokowaƒ, sk∏adniki majàtku
ruchomego, je˝eli sk∏adniki te majà cechy sprz´tu spe-
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cjalistycznego lub gdy kràg nabywców jest ograniczo-
ny. 

2. Do og∏oszenia o zaproszeniu do rokowaƒ prze-
pisy o og∏oszeniu o przetargu stosuje si´ odpowied-
nio.

3. Kierownik jednostki mo˝e wystàpiç do wybra-
nych podmiotów, co do których mo˝na spodziewaç
si´ zainteresowania sprzedawanymi sk∏adnikami ma-
jàtku ruchomego, z informacjà o publicznym zaprosze-
niu do rokowaƒ.

4. Celem publicznego zaproszenia do rokowaƒ jest
uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami najwy˝-
szej mo˝liwej ceny za sprzedawane sk∏adniki majàtku
ruchomego.

§ 35. 1. Rokowania prowadzi komisja w sk∏adzie co
najmniej 3-osobowym, powo∏ana przez kierownika
jednostki spoÊród pracowników jednostki.

2. Kierownik jednostki ustala zasady dzia∏ania ko-
misji do spraw rokowaƒ.

3. Komisja sporzàdza ramowy program negocja-
cji, w którym przedk∏ada do zatwierdzenia kierowni-
kowi jednostki warunki graniczne transakcji, w tym
cen´ wyjÊciowà (wywo∏awczà) i cen´ minimalnà, do
jakiej mo˝liwe jest obni˝enie ceny w negocjacjach.
Cena minimalna nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci
ksi´gowej netto. Warunki graniczne, z wyjàtkiem ceny
wywo∏awczej, nie mogà byç udost´pnione osobom
trzecim.

4. Do komisji do spraw rokowaƒ przepisy odnoszà-
ce si´ do komisji przetargowej stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 36. 1. Jednostka mo˝e sprzedawaç sk∏adniki ma-
jàtku ruchomego o wartoÊci jednostkowej ni˝szej ni˝
kwota, o której mowa w § 6 ust. 2, po uprzednim za-
mieszczeniu na okres co najmniej tygodnia og∏osze-
nia, w sposób okreÊlony w § 5 ust. 2, z podaniem ce-
ny ka˝dego ze zbywanych sk∏adników.

2. Jednostka mo˝e sprzedawaç sk∏adniki majàtku
ruchomego o wartoÊci jednostkowej ni˝szej ni˝ kwota,
o której mowa w § 6 ust. 2, bez zamieszczenia og∏osze-
nia w sposób okreÊlony w ust. 1, je˝eli cena jednost-
kowa tych sk∏adników nie przekracza kwoty 200 euro,
przeliczonej na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej okreÊle-
nia, lub je˝eli sprzedawane sk∏adniki posiadajà cen´
rynkowà i jest oczywiste, ˝e nie uzyska si´ ceny wy˝-
szej.

§ 37. 1. Je˝eli co najmniej dwie osoby b´dà zainte-
resowane nabyciem sk∏adnika majàtku ruchomego,
o którym mowa w § 36 ust. 1, jednostka jest zobowià-
zania do przeprowadzenia aukcji pomi´dzy tymi oso-
bami.

2. Aukcja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç prze-
prowadzona w formie elektronicznej pomi´dzy jed-
nostkà i zainteresowanymi osobami.

3. Z osobà, która zaoferuje najwy˝szà cen´ w trak-
cie aukcji, o której mowa w ust. 1, jednostka zawiera
umow´ sprzeda˝y sk∏adnika majàtku ruchomego,
o którym mowa w § 36 ust. 1.

Rozdzia∏ 4

Przekazywanie i darowizna 
sk∏adników majàtkowych

§ 38. 1. Jednostka mo˝e nieodp∏atnie przekazaç in-
nej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony albo
bez zastrze˝enia obowiàzku zwrotu sk∏adniki majàtku
ruchomego z przeznaczeniem na realizacj´ zadaƒ pu-
blicznych.

2. Nieodp∏atne przekazanie nast´puje na pisemny
wniosek zainteresowanego z∏o˝ony do kierownika jed-
nostki.

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do szeÊç-
dziesi´ciu dni od daty wp∏ywu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç:

1) nazw´, siedzib´ i adres jednostki wyst´pujàcej
o nieodp∏atne przekazanie sk∏adnika majàtku ru-
chomego;

2) informacj´ o zadaniach publicznych realizowanych
przez jednostk´;

3) wskazanie sk∏adnika majàtku ruchomego, o który
wyst´puje jednostka;

4) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania
sk∏adnika majàtku ruchomego;

5) oÊwiadczenie, ˝e przekazany sk∏adnik majàtku ru-
chomego zostanie odebrany w terminie i miejscu
wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, jednostka
wyst´pujàca o nieodp∏atne przekazanie sk∏adnika ma-
jàtku ruchomego za∏àcza odpis statutu.

6. Przekazania dokonuje si´ na podstawie protoko-
∏u zdawczo-odbiorczego zawierajàcego:

1) oznaczenie stron;

2) nazw´, rodzaj i cechy identyfikujàce sk∏adnik ma-
jàtku ruchomego;

3) iloÊç i wartoÊç ka˝dego sk∏adnika majàtku rucho-
mego;

4) niezb´dne informacje o stanie techniczno-u˝ytko-
wym sk∏adnika majàtku ruchomego;

5) okres, w którym sk∏adnik majàtku ruchomego b´-
dzie u˝ywany przez jednostk´ korzystajàcà;
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6) miejsce i termin odbioru sk∏adnika majàtku rucho-
mego;

7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska osób upowa˝nionych do podpisania proto-
ko∏u. 

§ 39. 1. Jednostka mo˝e dokonaç darowizny sk∏ad-
nika majàtku ruchomego zak∏adom opieki zdrowotnej,
jednostkom organizacyjnym pomocy spo∏ecznej,
szko∏om i placówkom oÊwiatowym, szko∏om wy˝-
szym, instytucjom kultury, instytucjom filmowym, klu-
bom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej
i zwiàzkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olim-
pijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu,
osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç charytatywnà, jednostkom samorzà-
du terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojo-
wym lub innym jednostkom organizacyjnym prowa-
dzàcym badania naukowe lub prace rozwojowe, je˝eli
mo˝e byç przez te podmioty wykorzystany przy reali-
zacji ich zadaƒ statutowych.

2. Sk∏adniki majàtku ruchomego stanowiàce zabyt-
ki, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, przekazuje si´ w formie daro-
wizny paƒstwowym lub samorzàdowym instytucjom
kultury.

3. Do darowizny, o której mowa w ust. 1, przepisy
§ 38 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 40. 1. WartoÊç sk∏adnika majàtku ruchomego,
przekazywanego w trybie § 38, okreÊla si´ wed∏ug
wartoÊci poczàtkowej.

2. WartoÊç sk∏adnika majàtku ruchomego, darowa-
nego w trybie § 39, okreÊla si´ wed∏ug wartoÊci ksi´-
gowej.

§ 41. Odbiór sk∏adnika majàtku ruchomego nast´-
puje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub daro-
wano ten sk∏adnik majàtku. 

§ 42. Sk∏adniki majàtku ruchomego, których do-
puszczenie do obrotu handlowego wymaga uzyskania
certyfikatu zgodnoÊci, mogà byç przekazane nieod-
p∏atnie podmiotom wykonujàcym stosowne badania,
je˝eli koszt uzyskania certyfikatu zgodnoÊci przekra-
cza∏by spodziewane wp∏ywy ze sprzeda˝y tych sk∏ad-
ników, a mogà one byç wykorzystane do celów ba-
dawczych. 

Rozdzia∏ 5

Likwidacja

§ 43. 1. Likwidacji zu˝ytych sk∏adników majàtku ru-
chomego dokonuje si´ w trybie sprzeda˝y na surowce
wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich
sprzeda˝ na surowce wtórne nie dosz∏a do skutku lub
by∏a bezzasadna.

2. Zu˝yte sk∏adniki majàtku ruchomego, stanowià-
ce odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z póên. zm.3)), sà unieszkodliwiane.

3. Sk∏adniki majàtku ruchomego, które by∏y wyko-
rzystywane do wykonywania czynnoÊci operacyjnych
przez podmioty upowa˝nione do wykonywania tych
czynnoÊci, mogà byç zniszczone bez próby sprzeda˝y,
nieodp∏atnego przekazania, darowizny lub sprzeda˝y
na surowce wtórne.

4. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna
w sk∏adzie co najmniej 3-osobowym powo∏ana przez
kierownika jednostki spoÊród pracowników jednostki. 

5. Unieszkodliwienia sk∏adników majàtku rucho-
mego dokonujà przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏al-
noÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) lub którzy uzy-
skali zezwolenie na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

6. Unieszkodliwienie sk∏adników majàtku rucho-
mego jest przeprowadzane w obecnoÊci pracownika
jednostki wyznaczonego przez kierownika jednostki.

7. Z czynnoÊci zniszczenia komisja sporzàdza pro-
tokó∏ zawierajàcy nast´pujàce dane:

1) dat´ zniszczenia;

2) nazw´, rodzaj i cechy identyfikujàce sk∏adnik ma-
jàtku ruchomego;

3) przyczyn´ zniszczenia;

4) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska osób upowa˝nionych do podpisania proto-
ko∏u.

8. Z przeprowadzonych czynnoÊci unieszkodliwie-
nia sk∏adnika majàtku ruchomego sporzàdza si´ pro-
tokó∏, w którym oprócz danych, o których mowa
w ust. 7, zamieszcza si´ informacj´ dotyczàcà sposo-
bu unieszkodliwienia.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 44. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.


