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Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	....... /RKR/2021 z dnia 	kwietnia 2021 r. 

w sprawie „Zasad gospodarowania zbędnymi ruchomymi składnikami mienia Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego" 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/WAT/2019 
WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.) zarządza się, co następuje: 

§1 

Wprowadza się  „Zasady gospodarowania zbędnymi ruchomymi składnikami mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", stanowiące załącznik do zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządziła: Ewa Marek 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr  -̀f   /RKR/2021 

z dnia.2iI..:G).k.ck..2021 r. 

ZASADY 
GOSPODAROWANIA ZBĘDNYMI RUCHOMYMI SKŁADNIKAMI MIENIA 

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

§1 

Gospodarowanie zbędnymi ruchomymi składnikami mienia, zwane dalej „RSM" polega 
na ich: 

1. wybrakowaniu; 

2. upłynnieniu; 

3. zużyciu. 

§2 

1 Przez wybrakowanie RSM Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią", należy rozumieć  całość  postępowania 
od momentu złożenia odpowiedniego wniosku, poprzez podjęcie decyzji o likwidacji, 
w tym fizyczną  likwidację, ewentualny odzysk poszczególnych elementów, 
surowców wtórnych i odpadów, aż  do dokonania stosownych zapisów 
ewidencyjnych w systemie informatycznym Egeria. 

2. Wybrakowania RSM Akademii można dokonać  w przypadkach: 
1) złego stanu technicznego przy nieopłacalności naprawy, 
2) zniszczenia na skutek zdarzeń  losowych, 
3) utraty przydatności do dalszego użytkowania na skutek np. częstych napraw, 

trwałego uszkodzenia, niedokładności wskazań, obni2onych-4»,rametróft 
technicznych, braku części zamiennych, itp. 

3. Zasady postępowania przy wybrakowaniu RSM (środki trwałe, wyposażenie, 
materiały): 

1) zgłoszenie składników mienia do wybrakowania poprzez: 
a) sporządzenie dla materiałów i wyposażenia - Wniosku Likwidacyjnego 

zwanego dalej „WL", w 3 egzemplarzach, według wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do Zasad gospodarowania zbędnymi ruchomymi 
składnikami mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, zwanych dalej „Zasadami" oraz jego podpisanie przez 
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osobę  materialnie odpowiedzialną  a także przewodniczącego komisji oraz 
kierownika pracy badawczej, rozwojowej, unijnej, itp., 

b) sporządzenie dla środków trwałych - Protokołu Postawienia w stan 
Likwidacji zwanego dalej „PPL", w 3 egzemplarzach, według wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad, zawierającego opinię  
eksperta', która stanowi uzasadnienie przyczyny niezdatności środka 
trwałego, (przy czym ekspertem nie może być  osoba materialnie 
odpowiedzialna) oraz jego podpisanie przez osobę  materialnie 
odpowiedzialną  a także przewodniczącego komisji oraz kierownika pracy 
badawczej, rozwojowej, unijnej, itp., 

2) przekazanie WL/PPL do Działu Zaopatrywania zwanego dalej „DZZ", w celu 
sprawdzenia pod względem formalnym, rejestracji oraz dołączeniu kart 
inwentarzowych dla środków trwałych, 

3) przekazanie WUPPL przez osobę  upoważnioną  w j.o. do kierownika 
administracyjnego j.o./kierownika j.o. w celu jego podpisania, 

4) przekazanie WL/PPL wraz z kartami inwentarzowymi dla środków trwałych 
przez osobę  upoważnioną  w j.o. do akceptacji Kwestora a następnie 
przekazanie do akceptacji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie 
zarządzania mieniem przez: Kanclerz/Dziekan/Dyrektor I0E/Dyrektor SDR, 

5) przekazanie przez osobę  odpowiedzialną  materialnie mienia przeznaczonego 
do wybrakowania do Magazynu Upłynnień  wraz z punktem odbioru przesyłek 
zagranicznych zwanym dalej „Magazynem Upłynnień", wraz z 
zaakceptowanymi WL oraz PPL i kartami inwentarzowymi dla środków trwałych, 

6) sprawdzenie zgodności przekazanego mienia przez magazyniera DZZ 
z otrzymanym WL/PPL oraz kartami inwentarzowymi dla środków trwałych i 
poświadczenie przyjęcia na stan magazynu, 

7) rozdysponowanie przez magazyniera DZZ WL/PPL po 1 egzemplarzu dla: 
magazyniera (wraz z kartami inwentarzowymi dla środków trwałych), osoby 
odpowiedzialnej materialnie oraz Sekcji Ewidencji DZZ, zwanej dalej „SEW", w 

celu zaewidencjonowania zmian w systemie informatycznym Egeria, 
8) przegląd przez Uczelnianą  komisję  ds. zagospodarowania zbędnych 

ruchomych składników mienia, zwaną  dalej „Uczelnianą  komisją", 
przedstawionego przez magazyniera DZZ mienia zgłoszonego 
do wybrakowania, celem określenia jego dalszego przeznaczenia, 

9) podjęcie decyzji przez Uczelnianą  komisję, dotyczącej: 

1specjalista w danej dziedzinie, osoba kompetentna do wskazania przyczyny uszkodzenia np. 
informatyk w zakresie sprzętu komputerowego, a także opinia firmy zewnętrznej w przypadku zlecenia 
naprawy poza WAT np. opinia firmy wykonującej naprawy sprzętu biurowego. 
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a) sposobu likwidacji mienia, 

b) fizycznego zniszczenia zbędnych RSM, poddania utylizacji, złomowaniu, 
itp., 

10) przygotowanie przez pracownika Magazynu Upłynnień  w 2 egzemplarzach: 

a) Protokołu Likwidacji, zwanego dalej „PL" - dla środków trwałych, według 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszych Zasad, 

b) Protokołu Wybrakowania, zwanego dalej „WY" - dla materiałów 
i wyposażenia według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszych 

Zasad, 

11) podpisanie przez Uczelnianą  komisję  protokołów, o których mowa w pkt. 10 

i przekazanie ich do akceptacji przez Kwestora i zatwierdzenia przez Kanclerza. 

12) rozdysponowanie przez magazyniera DZZ protokołów, o których mowa 

w pkt. 10 po 1 egzemplarzu do Magazynu Upłynnień  oraz SEW, w celu zdjęcia 

mienia z ewidencji, a w przypadku podjęcia przez Uczelnianą  komisję  decyzji 

o pozostawieniu w Akademii przekazaniu do Magazynu Upłynnień, 

13) przygotowanie przez pracownika Sekcji Magazynów Technicznych zwanej dalej 

„SMT", zestawienia ilości uzyskanych z wybrakowania elementów, odpadów 

i surowców wtórnych oraz przekazanie ich do Inspektora Ochrony Środowiska 

w celu wykonania Kart Przekazania Odpadów oraz wprowadzenia do 

elektronicznego rejestru BDO, 

14) przekazanie złomu do odbiorców, z którymi Akademia zawarła umowy 

na odbiór, utylizację, itp. 

4. W przypadku wielkogabarytowych składników mienia, ciężkich i/lub 

zamontowanych na stałe do podłoża, a także mebli montowanych w sposób trwały 

w pomieszczeniach oraz w innych przypadkach, gdy demontaż  i przekazanie 

mienia do Magazynu Upłynnień  wiązałoby się  z ich całkowitym zniszczeniem, 

co w konsekwencji utrudniłoby późniejszą  identyfikację  dokonywaną  przez 

Uczelnianą  komisję  — dopuszcza się  możliwość  wybrakowania mienia poza 

Magazynem Upłynnień. 

5. Mienie będące na ewidencji prac badawczych, rozwojowych, unijnych itp., 

wybrakowywane jest na podstawie tej samej procedury jak materiały 

i wyposażenie, z zastrzeżeniem, że na wnioskach i/lub protokołach wymagany 

jest podpis kierownika pracy badawczej, rozwojowej, unijnej, itp. 

6. Zastrzeżone nośniki informacji w tym: HDD, płyty, pamięć  masowa, itp. 

zarejestrowane w Kancelarii Tajnej Akademii podlegają  wybrakowaniu 
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przez komisję  powołaną  z Działu Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie 

decyzji Rektora. 

7. Wybrakowanie niezastrzeżonych nośników danych odbywa się  w Magazynie 
Upłynnień, przy wykorzystaniu niszczarki do fizycznego niszczenia dysków 

twardych i innych nośników danych, obsługiwanej przez pracownika DZZ 

przeszkolonego do obsługi ww. urządzenia, przy nadzorze pracowników Działu 

Informatyki zwanego dalej „DIN". Z przeprowadzonych czynności wybrakowania 
każdorazowo zostanie sporządzony protokół  zawierający m.in. następujące 

informacje: imiona i nazwiska minimum 3-osobowej komisji, w tym 1 pracownik 

DIN, okres prowadzenia wybrakowania niestrzeżonych nośników danych, 
ilość/waga, rodzaj/typ. 

8. W przypadku wybrakowania mienia specjalistycznego o wysokiej wartości 

(urządzenia laboratoryjne, pojazdy, itp.) Uczelniana komisja może korzystać  

z pomocy i opinii rzeczoznawców/ekspertów powołanych spośród pracowników 

Akademii lub z zewnątrz. Powołanie rzeczoznawców/ekspertów z zewnątrz może 

się  odbyć  wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kwestora i Kanclerza. 

9. Uczelniana komisja ma prawo żądać  od osoby materialnie odpowiedzialnej lub 

użytkownika mienia wyjaśnień  lub udokumentowania przyczyn i okoliczności 

przedwczesnego zużycia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia przeznaczonego 

do wybrakowania. W przypadku uznania przez Uczelnianą  komisję, że zniszczenia 

dokonano bez prawnego uzasadnienia, kieruje ona wniosek do przełożonego 

osoby odpowiedzialnej materialnie o podjęcie działań  w celu stwierdzenia szkody 

w mieniu Akademii, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii 

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 7/RKR/2021 z dnia 29 stycznia 2021 

r. w sprawie „Zasad powierzania odpowiedzialności oraz postępowania w sprawie 

niedoborów, strat i szkód w mieniu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego". 

10. Przed przekazaniem zbędnego mienia do Magazynu Upłynnień  osoba materialnie 

odpowiedzialna ma możliwość  rozkompletowania środka trwałego, w celu 

pozostawienia w j.o. elementów użytecznych, sprawnych. Osoba odpowiedzialna 

materialnie za mienie sporządza w tym celu Raport Rozkompletowania, według 

wzoru określonego w Procedurach DZZ. Raport Rozkompletowania podpisuje 
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komisja powołana do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem 

gospodarki materiałowo-technicznej w danej j.o., a zatwierdza kierownik j.o. 

Dla rozkompletowanego już  środka trwałego osoba materialnie odpowiedzialna 

sporządza PPL. 

11. Komisję  do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarki 

materiałowo-technicznej powołuje się  w każdej j.o corocznie do 31 stycznia na 

podstawie decyzji Kanclerza/Dziekana/Dyrektora I0E/Dyrektora SDR. 

Wzór decyzji określają  załączniki nr 8, 8A i 8B do niniejszych Zasad. 

12. Zasady postępowania w sprawie wybrakowania Wartości Niematerialnych 

Prawnych, zwanych dalej „WNiP" (dotyczących m.in. oprogramowań  i licencji), 

odbywają  się  bez fizycznego przekazywania ich do Magazynu Upłynnień, 

z zachowaniem niżej wymienionych zasad: 

1) osoba materialnie odpowiedzialna przygotowuje i podpisuje się  na zestawieniu 

zbędnych w j.o. WNiP (m.in. oprogramowania i licencje), według wzoru 

określonego w załączniku nr 5 do niniejszych Zasad i przedstawia go do 

zapoznania i opinii do DIN, 

2) pracownik DIN opiniuje zestawienie, o którym mowa w pkt. 1 opisując, które 

pozycje należy zdjąć  ze stanu, a które można w dalszym ciągu 

zagospodarować, przekazując do wykorzystania przez DIN lub inną  j.o., 

3) po zaopiniowaniu pracownik DIN składa podpis na zestawieniu, o którym 

mowa w pkt. 1 i przekazuje osobie materialnie odpowiedzialnej, 

4) osoba materialnie odpowiedzialna sporządza w dwóch egzemplarzach 

właściwy dokument, tj. Protokół  Likwidacji WNiP zwany dalej „PL WNiP" 

- dla programów i licencji, które przeznaczone są  do zdjęcia z ewidencji, 

według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszych Zasad, 

5) przy decyzji dotyczącej zdjęcia z ewidencji WNiP należy uwzględnić  wszelkie 

wymagania licencjodawcy określone w dokumentach sprzedaży lub 

przekazane użytkownikowi w momencie zakupu, 

6) PL WNiP podpisują: członkowie komisji ds. gospodarki materiałowo-

technicznej w składzie co najmniej 3 osób, osoba odpowiedzialna materialnie 

oraz kierownik administracyjny j.o./kierownik j.o., 

7) PL WNiP jest przekazywany do akceptacji przez Kwestora a następnie 

zatwierdza Kanclerz/Dziekan/Dyrektor I0E/Dyrektor SDR, zgodnie z 

posiadanymi kompetencjami w zakresie zarządzania mieniem, 

8) osoba upoważniona w j.o. dostarcza PL WNiP do SEW, w celu zdjęcia z 

ewidencji, 
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9) po zaewidencjonowaniu zmian pracownik SEW rozdysponuje po 1 

egzemplarzu dla SEW oraz osoby odpowiedzialnej materialnie w j.o. 
Jeśli natomiast WNiP umieszczone są  na nośniku danych np. płyta CD, 
pendrive, wtedy należy go przekazać  do Magazynu Upłynnień  w celu 
dokonania trwałego zniszczenia, zgodnie z procedurą  opisaną  w §2 ust.7. 

13. Dla WNiP, które uznane zostaną  za przydatne do dalszego wykorzystania 

w Akademii, osoba odpowiedzialna materialnie przygotowuje Protokół  Zdawczo-
Odbiorczy, zwany dalej „PZO", według wzoru określonego w Procedurach DZZ, 
w celu przekazania go do DIN. 

14. Wybrakowanie RSM, stanowiących własność  Ministerstwa Obrony Narodowej, 
a użytkowanych przez Akademię  realizuje się  na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, wydanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

§3 

1. Przez upłynnienie RSM Akademii, należy rozumieć: 

1) nieodpłatne przekazanie wewnątrz j.o., 

2) nieodpłatne przekazanie poza WAT w formie darowizny, 

3) odpłatne przekazanie poza Akademię. 

2. Upłynnienia RSM Akademii można dokonać  w przypadkach: 

1) posiadania zbędnych zapasów, które ze względu na swoje właściwości lub 

przeznaczenie nie znajdują  zastosowania w gospodarce materiałowo-

technicznej w j.o., 

2) podjęcia przez Uczelnianą  komisję  decyzji o przekazaniu RSM oddanych 

celem wybrakowania do upłynnienia. 

3. Zasady postępowania przy upłynnieniu RSM Akademii: 

1) przekazanie przez osobę  odpowiedzialną  materialnie w j.o. zbędnych bądź  
zużytych moralnie2  RSM do Magazynu Upłynnień  na podstawie PZO, 

2  Zużycie moralne, zwane inaczej zużyciem ekonomicznym składników środków trwałych - oznacza 
utratę  wartości użytkowych składników spowodowane postępem technicznym. 
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2) przekazanie do Magazynu Upłynnień  RSM, które na podstawie decyzji 

Uczelnianej komisji mogą  być  ponownie zagospodarowane przez inne j.o. 

bądź  przekazane odpłatnie poza Akademię3, 

3) dokonanie przez komisję  z DZZ, powoływaną  corocznie na podstawie decyzji 

Kanclerza, przeglądu zasobów Magazynu Upłynnień  oraz sporządzenie 

Wykazu z propozycją  wyceny i sposobu zagospodarowania, 

4) po uzgodnieniu z kierownikiem DZZ wykazu, o którym mowa w pkt. 3 i jego 

akceptacji przez Zastępcę  Kanclerza — Szefa Logistyki, przekazanie go 

do zatwierdzenia przez Kanclerza, 

5) przekazanie przez pracownika DZZ zatwierdzonego wykazu, o którym mowa 

w pkt. 3 i 4, w wersji elektronicznej do DIN, w celu umieszczenia go na stronie 

intranetowej Akademii, a kserokopii do SEW, 

6) nieodpłatne przekazanie do j.o. następuje na podstawie sporządzonego PZO, 

natomiast odpłatne przekazanie RSM poza Akademię  na podstawie 

sporządzonego wniosku składanego do Zastępcy Kanclerza — Szefa 

Logistyki, zgodnie i na zasadach określonych w Procedurach DZZ. 

4. Zbędne składniki RSM mogą  być  przedmiotem nieodpłatnego przekazania 

lub darowizny do innych placówek oświatowych, instytucji kultury, fundacji, 

organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację  ich celów 

statutowych, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego, po uzyskaniu 

zgody Kanclerza. 

§4 

1. Przez zużycie RSM Akademii, należy rozumieć  wycofanie z użytkowania z powodu 

naturalnego bądź  fizycznego wyczerpania substancji materialnej, z której dany 

składnik jest zbudowany. Zużycie następuje zarówno na skutek używania 

składnika w wyniku prowadzonej działalności j.o., jak również  z przyczyn 

naturalnych. 

2. Zużycia RSM Akademii można dokonać  w przypadkach: 

1) fizycznego zniszczenia, po którym pozostałości RSM nie nadają  się  

do przekazania ich do Magazynu Upłynnień, w celu wybrakowania np. szkło, 

elementy po wybuchu, spaleniu, bądź  innym przypadku losowym. 

3  Zasady odpłatnego przekazania RSM poza Akademię  znajdują  się  w Procedurach DZZ. 
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2) naturalnego ubytku masy np. gazy, ciecze, odczynniki chemiczne. 

3. Zasady postępowania przy zużyciu RSM Akademii: 

1) określenie przez osobę  materialnie odpowiedzialną  przyczyny zużycia oraz 

sporządzenie i podpisanie (według wzorów stanowiących załączniki nr 8, 8A 

lub 8B do niniejszych Zasad) Protokołu Zużycia, zwanego dalej „ZU", według 

wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszych Zasad w 2 

egzemplarzach, 

2) podpisanie ZU przez komisję  powołaną  w j.o. do wykonywania czynności 

związanych z gospodarką  materiałowo-techniczną. W przypadku prac 

badawczych/ rozwojowych, unijnych, itp. na  ZU wymagany jest również  podpis 

kierownika pracy badawczej, rozwojowej, unijnej, itp., 

3) zaakceptowanie ZU przez Kwestora a następnie zatwierdzenie przez 

Kanclerz/Dziekan/Dyrektor I0E/Dyrektor SDR, 
4) przekazanie zatwierdzonego ZU do SEW w celu zdjęcia z ewidencji, 

5) po zaewidencjonowaniu zmian rozdysponowanie przez pracownika SEW 

ZU po 1 egzemplarzu dla SEW oraz osoby odpowiedzialnej w j.o. 

§5 

1. Uczelniana komisja powoływana jest corocznie, w terminie do dnia 25 stycznia 

roku bieżącego przez Kanclerza w drodze decyzji, według wzoru określonego 

w załączniku nr 9 do niniejszych Zasad. 

2. Uczelniana komisja w zależności od potrzeb zgłoszonych przez magazyniera 

Magazynu Upłynnień  zbiera się  na wniosek przewodniczącego komisji. 

3. Do składu Uczelnianej komisji powołuje się  przedstawicieli z ogólnouczelnianych 

j.o. i j.o. administracji centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem DIN (minimum 

dwóch przedstawicieli) i DZZ (przewodniczący komisji, zastępca 

przewodniczącego, magazynier jako obserwator prac komisji). 

4. W pracach Uczelnianej komisji musi każdorazowo uczestniczyć  minimum 5 osób, 

w tym każdorazowo przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz minimum 

1 pracownik DIN. 

8 



5. Członkiem Uczelnianej komisji nie może być  osoba materialnie odpowiedzialna 

za RSM objęte wybrakowaniem (może być  obserwatorem w celu usprawnienia 

prac komisji). 

6. Do zadań  Uczelnianej komisji należy w szczególności: 

1) analiza złożonych dokumentów pod względem ich ukompletowania, 

2) sprawdzanie ilości i tożsamości (m.in. nr fabrycznego, roku produkcji, cech 

charakterystycznych, 	indeksu, 	oznakowania 	itp.) 	zgłoszonego 

do wybrakowania RSM, 

3) sprawdzanie stanu technicznego zgłoszonego do wybrakowania RSM, 

uwzględniając opinię  eksperta, 

4) klasyfikacja do odpłatnego przekazania RSM poza Akademię  w przypadku 

braku zainteresowania, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia 

go w Wykazie z propozycją  wyceny i sposobu zagospodarowania, 

5) organizowanie i nadzorowanie fizycznego wybrakowania mienia, 

dokonywanego przez pracowników SMT. 

§6 

J.o. Akademii zobowiązane są  do bieżącej analizy stanu RSM 

z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 

§ 7  

W sprawach dotyczących gospodarowania zbędnymi RSM Akademii 

— nieuregulowanych niniejszymi Zasadami — stosuje się  przepisy: 

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

2) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym, 

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

6) Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego z dnia 26 marca 2020 roku Nr 30/RKR/2020 w sprawie 

wprowadzenia „Zasad prowadzenia działalności koncesyjnej w zakresie 

9 



wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją  oraz 
wyrobami technologią  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, będącymi 
własnością  Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", 

7) Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego nr 7/RKR/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie „Zasad 
powierzania odpowiedzialności materialnej oraz postępowania w sprawach 
niedoborów, strat i szkód w mieniu Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego", 

8) Zasad (polityki) rachunkowości Wojskowej Akademii Technicznej. 

10 



Załącznik nr 1 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

L 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
im. Jarosława DĄBROWSKIEGO 

Podpis przewodniczącego komisji: 

 

   

 

Podpis os. odp. materialnie: 

 

Wniosek Likwidacyjny 

Wyposażenie, Materiały 	Podpis kierownika pracy badawczej, rozwojowej, unijnej itp. 

Sporządzony dnia 	  w (kod j.o.) 	 (nazwa j.o.) 	  

Osoba/y materialnie odpowiedzialna/e: 	  

dokonała/y wraz z komisją  powołaną  decyzją  nr 	  z dnia 	  szczegółowego przeglądu i oceny 

materiałów i przedmiotów nietrwałych i uznała je za nie nadające się  do dalszego użytkowania i zakwalifikowała je do wybrakowania. 

L.p. 
Nazwa składnika ma- 

jątku 

Indeks Materiałowy / 

Nr Inwentarzowy 
j•m. Ilość  

Cena 

jednostkowa 
Wartość  

Data 

wprowadzenia 

na ewidencję  
WAT 

Okres 

użytkowania 
Uwagi 

WNIOSEK AKCEPTUJĘ  WNIOSEK AKCEPTUJĘ  

data, podpis 
kierownika administracyjnego j.o. / 

kierownika j.o. 	 Kanclerz / Dziekan / Dyrektor 10E / Dyrektor SDR 	 Kwestor 

   

 

Podpis magazyniera i data przyjęcia na magazyn 

 



Załącznik nr 2 
do Zasad gospodarowania zbędnymi ruchomymi 

składnikami mienia Wojskowej Akademii 
Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 	 PPL 

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO 

PROTOKÓŁ  POSTAWIENIA 
W STAN LIKWIDACJI 

Środka Trwałego 

Nr 

Data postawienia 
w stan likwidacji: 

dz. 

   

rok 

 

M-C 

 

    

I. 	Konieczność  likwidacji uzasadnia się*: (należy ująć  w kolumnie 7 protokołu) 

1.  — Zużyciem naturalnym 

Kod 2.  — Częstymi naprawami 

przyczyny 3.  
4.  

— Niedokładnością  wskazań  
— Zniszczeniem spowodowanym niewłaściwą  eksploatacją  

likwidacji 5.  — Zużyciem moralnym 
6.  — Brakiem części zamiennych 
7.  — Nieprzydatnością  w jednostce organizacyjnej 

Jednostka organizacyjna 	  

wnioskuje do wybrakowania środki trwałe: 

Lp. Nr inwentarzowy 
Nazwa, typ nr fab. 
(nr serii) 

Rok 
produkcji 

Wartość  
Opinia eksperta. 
Szczegółowe 
uzasadnienie 

Kod 
przyczyny 
likwidacji 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazwisko, imię, data, podpis 

Nazwisko, imię, data, podpis 

Nazwisko, imię, data, podpis 



Nazwisko, imię, data, podpis 

Przewodniczący komisji ds. gospodarki materiałowo-technicznej w j.o 	  
(Imię, nazwisko, data, podpis) 

Osoba/y materialnie odpowiedzialna/e w j.o.: 

(Imię, nazwisko, data, podpis) 

(Imię, nazwisko, data, podpis) 

(Imię  nazwisko, data, podpis) 

WNIOSEK 

AKCEPTUJĘ  

data, podpis 	 Kanclerz / Dziekan / Dyrektor 10E / 
Kierownika administracyjnego/ 

	
Dyrektor SDR 

Kierownika j.o. 

WNIOSEK 
AKCEPTUJĘ  

Kwestor 

(W przypadku konieczności kontroli stosowny wpis Kwestora). 

Podpis magazyniera i data przyjęcia mienia na magazyn 	  



Załącznik nr 3 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
PL 

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO 

PROTOKÓŁ  LIKWIDACJI 

Środków Trwałych 

Nr 

Komisja likwidacyjna powołana na podstawie . 
w składzie: 

L.p. Nazwisko i imię  
Kod jednostki 
organizacyjnej 

Funkcja w komisji ds. 
likwidacji 

podpis 

1 

2 

3 

4 

5 

Dokonała w j.o. 	  przeglądu ST oraz zapoznała się  z 

opiniami ekspertów zawartymi w Protokołach Postawienia w Stan Likwidacji (PPL) i 

stawia wniosek zgodnie z: 

I. 	Konieczność  likwidacji uzasadnia się: (należy ująć  w kolumnie 6 protokołu) 

1.  — Zużyciem naturalnym 

Kod 2.  — Częstymi naprawami 

przyczyny 3.  
4.  

— Niedokładnością  wskazań  
— Zniszczeniem spowodowanym niewłaściwą  eksploatacją  

likwidacji 5.  — Zużyciem moralnym 
6.  — Brakiem części zamiennych 
7.  — Nieprzydatnością  w jednostce organizacyjnej 

VI CAL 

II. 	 Komisja po oględzinach zewnętrznych i zapoznaniu się  z wnioskiem eksperta 

postanawia: (należy ująć  w kolumnie 7 protokołu) 

Kod 
sposobu 
zagospodarowania 

1. — Wybrakować  i złomować  całkowicie 
2. — Wybrakować  i wykorzystać  w warsztatach jako element napraw 
3. - Nie likwidować  



do poniżej wykazanych środków trwałych: 

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa, typ, 
nr fabr. (nr ser.) 

Rok 
rod. Wartość  

Szczegółowe orzeczenie komisji 
likwidacyjnej 

N 
N 
O 

--1  
O_ 
Ci_ 

.E) 
12 

, 
on 
> 
'. 

Kod 
przyczyny 
likwidacji 

Kod sposobu 
zagospodaro 

wania 

Szacunkowa ilość  złomu 
w kg 

elektroniczny (13) 

elektroniczny (14) 

elektroniczny (16) 

stalowy 

metale kolorowe PB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Szczegółowe orzeczenie komisji 
likwidacyjnej 

Kod 
przyczyny 
likwidacji 

Kod sposobu 
zagospodaro 

wania 

Szacunkowa ilość  złomu 
w kg 

elektroniczny (13) 

elektroniczny (14) 

elektroniczny (16) 

stalowy 

metale kolorowe PE 

Protokół  zakończono na pozycji: 	  

AKCEPTUJĘ  

KWESTOR 

Wykaz uzyskanych z wybrakowania (elementów, surowców wtórnych, odpadów): 

L.p. Nazwa materiału Kod odpadu Jedn. 
miary Ilość  Wartość  

proponowana 
karty mat.  

Poz. ks. lub 

str. poz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Odpady urządzeń  
elektronicznych 
i elektrycznych 

kod 13 kg 
 

kod 14 kg 

kod 16 kg 

2 Złom stalowy kg 

3 Złom metali  
kolorowych Pb kg  

Podpis i data magazyniera: 	  

WNIOSEK KOMISJI 
ZATWIERDZAM 

KANCLERZ 



Załącznik nr 4 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

ZATWIERDZAM 
KANCLERZ 

AKCEPTUJĘ  
KWESTOR 

Data Nr dowodu Protokół  wybrakowania 
- - 	• 

Komisja w składzie: 	 Podpisy: 

Przewodniczący 

dz. m-c rok 

lokalizacja 	.o.: Sporządzony 	  
w dniu 	  na podstawie: Decyzji 	 
Kanclerza WAT nr 	. 	z dn... 	 

członek 
członek 
członek P8287 

L p. Nazwa materiału / wyposażenia J.m. 
Ilość  
dekl. 

Numer inwentarzowy / 
symbol indeksu / KTM 

Ilość  
potw. 

Cena 
jedn. 

Wartość  
Data 
wpisu do 
ewidencji 

Waga złomuj  

Dr. Zs. Ze. Mk. 
1.  

2 

3.  

4 

5 

Razem 

Wykaz przedmiotów, które komisja proponuje przesunąć  do magazynu upłynnień  w celu ich wyceny i sprzedaży po cenach wyższych 
niż  cena złomu elektronicznego i stalowego 

Lp Nazwa materiału / wyposażenia J.m Ilość  Numer inwentarzowy / 
symbol indeksu / KTM Cena Wartość  Data wpisu do 

ewidencji 
+ga 

1.   

2.  
3 

Wykaz wniosków likwidacyjnych na podstawie których sporządzono powyższy protokół: Rej: 	  

Lp.  Nazwa materiału J.m. Waga( Ilość) Kod 14 Kod 13 kod 16 Zaprzychodowano Data Wartość  1.   Odpady drewnopochodne (Dr) kg 
2.   Złom stalowy (Zs) kg 
3.   Złom elektroniczy (Ze) kg 
4.   Metale kolorowe ( Mk) kg 
5.  Dyski z powyższego Protokołu kg 

data i podpis magazyniera 



całącznik nr 3 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO 

ZESTAWIENIE ZBĘDNYCH WNiP M.IN. OPPROGRAMOWANIA I LICENCJI 

W J.O. 	 nr 	  

Sporządzone w dniu 	 przez 	  
(imię  i nazwisko osoby/osób odp. materialnie w j.o.) 

LP. Nazwa WNiP Nr. 
inwentarzowy 

Opinia DIN: 
zdjęcie ze stanu/ 

przekazać  

Uwagi 
DIN 

1 

2 

3 

4 

Zestawienie zakończono na pozycji (ostatnia pozycja uzupełniona w tabeli) . 

Podpis przedstawiciela DIN • 	  

(podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) 

(podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) 

(podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) 



Załącznik nr 6 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO 
PL WNiP 

PROTOKÓŁ  LIKWIDACJI WNiP 

(m.in. oprogramowania i licencje) 

Nr 

Komisja ds. gospodarki materiałowo-technicznej powołana na podstawie 

w składzie: 

L.p. Nazwisko i imię  
Kod jednostki 
organizacyjnej 

Funkcja w likwidacji podpis 

1 -przewodniczący 

2 

3 

4 

5 

Dokonała w j.o 	  przeglądu WNIP oraz 

przedstawiła Zestawienie Zbędnych WNiP (m.in.oprogramowania i licencji) do 
przedstawicieli DIN, zgodnie z którym stawia wniosek o dokonanie zdjęcia z 

ewidencji zbędnych WNiP: 

I. 	Konieczność  zdjęcia z ewidencji uzasadnia się: (należy ująć  w kolumnie 6 protokolu) 

Kod 
przyczyny 
zdjęcia z ewidencji 

1.  
2.  
3.  

— Zużyciem moralnym 
— Nieprzydatnością  w jednostce organizacyjnej 
— Zakończonym terminem użytkowania 

ul ciL 

II. 	Komisja po zapoznaniu się  z opinią  DIN na Zestawieniu Zbędnych WNiP m.in. 
Oprogramowania i Licencji w j.o. postanawia: (należy ująć  w kolumnie 7 protokolu) 

Kod 
sposobu 
zagospodarowania 

1. — Przekazać  do zdjęcia z ewidencji (w przypadku braku nośnika danych) 

2. — Przekazać  do zdjęcia z ewidencji a nośnik danych do zniszczenia 
3. — Przekazać  do innej j.o. 

do poniżej wykazanych WNiP: 



Lp. Nr 
inwentarzowy 

Nazwa, typ, 
nr fabr. (nr 

ser.) 
Rok bud. Wartość  

Szczegółowe orzeczenie 
komisji: 

Zgoda na likwidację  / Brak zgody na 
likwidację  

N 
N 
0 
._ 
cn 
3
«s 

P 

Kod przyczyny 
likwidacji 

Kod sposobu 
zagospodarowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lp. 

Szczegółowe orzeczenie 
komisji 

Kod przyczyny 
likwidacji 

Kod sposobu 
zagospodarowania 

Protokół  zakończono na pozycji. 	 

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: 

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: 

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: 
data, podpis 

Kierownika administracyjnego j.o./ 
Kierownika j.o. 

 

WNIOSEK KOMISJI 
ZATWIERDZAM 

  

AKCEPTUJĘ  

     

KANCLERZ / DZIEKAN/ 
DYREKTOR 10E /DYREKTOR SDR 	 KWESTOR 

Podpis magazyniera i data przyjęcia nośników danych na magazyn 	  



Załącznik nr 7 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

ZU 
ZATWIERDZAM 

KANCLERZ / 
KIEROWNIK J.O. 

dnia 	  

AKCEPTUJĘ  
KWESTOR 

dnia 	  

Data Nr dowodu 

Nr 

PROTOKÓŁ  

ZUŻYCIA 

Komisja w składzie: 	 Podpisy: 

. 	  1 

2 	... 	 

3.  	• 	 

os. odpowiedzialna materialnie 

Kierownik pracy badawczej, 

rozwojowej, unijnej itp. 	 ... 	 

dz. m-c rok 

j.o. nazwa j.o. Sporządzony w 	  
dnia 	  
na podstawie. 	 

L.p. Nazwa materiału / wyposażenia J.m. 
Ilość  

zadeklar. 

Nr. inwentarzowy / 
Symbol indeksu / 

KTM Partia 
Ilość  

potwierdz. 

Cena Wartość  Data 
wpisu do 
ewidencji 

zł. gr. zł. gr. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

RAZEM 

UZASADNIENIE: 



Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Załącznik nr 8 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

DECYZJA 
Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/KAN/ 	z dnia 	stycznia 	 r. 

w sprawie powołania komisji ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej w 	 na rok 	 

Na podstawie § 117 ust. 1 pkt 3 Statutu WAT, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 
9 października 2019 r.), postanawia się, co następuje: 

§1 

W 	  powołuje się  następujące komisje ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej zwane dalej łącznie „komisjami": 

1) komisję  nr 1 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

2) komisję  nr 2 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

§2 

Do zadań  komisji należy: 
1) komisji nr 1 — sporządzanie protokołów przyjęcia wykonanych usług 

2) komisji nr 2 — zagospodarowania WNIP, w tym likwidacji, przeprowadzanie: 
dokompletowania, rozkompletowania, zużycia, rozbudowy, modernizacji, 
przeszacowania, przeklasyfikowania, przekazania środków trwałych, 
materiałów i wyposażenia w jednostce, ponadto protokołów oszacowań: 

	

wartości niedoborów, nadwyżek, szkody w mieniu 	  



§3 

1. Komisje działają  w terminach określonych przez ich przewodniczących. 

2. Do kompetencji przewodniczących komisji należy: 
1) zwoływanie posiedzeń  komisji, 
2) kierowanie pracami komisji, 
3) sporządzanie właściwych dokumentów, 
4) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia 	  

w terminie do 7 dni po zakończeniu pracy komisji. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni 
zastępca przewodniczącego. 

4. Po zatwierdzeniu przez 	  dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3, Dział  Zaopatrywania dokona zmian w 
ewidencji materiałowej poszczególnych jednostek organizacyjnych WAT. 

4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Kanclerz 

mgr Adam WRONECKI 

Sporządził/a: 



Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Załącznik nr 8A 
do Zasad gospodarowania zbędnymi 

ruchomymi składnikami mienia 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

DECYZJA 
Dziekana 	 / Dyrektora 10E 

Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/ / 	z dnia 	 r. 

w sprawie powołania komisji ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej w 	 na rok 	 

Na podstawie § 48 ust. 8 pkt 6 i 17 Statutu WAT, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 
9 października 2019 r.), postanawia się, co następuje: 

§1 

W 	  powołuje się  następujące komisje ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej zwane dalej łącznie „komisjami": 

1) komisję  nr 1 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

2) komisję  nr 2 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

§2 

Do zadań  komisji należy: 
1) komisji nr 1 — sporządzanie protokołów przyjęcia wykonanych usług 

2) komisji nr 2 — zagospodarowanie WNIP, w tym likwidacja, przeprowadzanie: 
dokompletowania, rozkompletowania, zużycia, rozbudowy, modernizacji, 
przeszacowania, przeklasyfikowania, przekazania środków trwałych, 



materiałów i wyposażenia w jednostce, ponadto protokołów oszacowań: 
wartości niedoborów, nadwyżek, szkody w mieniu 	  

§3 

1. Komisje działają  w terminach określonych przez ich przewodniczących. 

2. Do kompetencji przewodniczących komisji należy: 
1) zwoływanie posiedzeń  komisji, 
2) kierowanie pracami komisji, 
3) sporządzanie właściwych dokumentów, 
4) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia 	  

w terminie do 7 dni po zakończeniu pracy komisji. 

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni 
zastępca przewodniczącego. 

4. Po zatwierdzeniu przez 	  dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3, Dział  Zaopatrywania dokona zmian w 
ewidencji materiałowej poszczególnych jednostek organizacyjnych WAT. 

§4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dziekan / Dyrektor 10E 

Sporządził/a: 
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DECYZJA 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/ / 	z dnia   r. 

w sprawie powołania komisji ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej w 	 na rok 	 

Na podstawie § 103 ust. 6 pkt 11 i 20 Statutu WAT, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 
9 października 2019 r.), postanawia się, co następuje: 

§1 

W 	  powołuje się  następujące komisje ds. gospodarki 
materiałowo-technicznej zwane dalej łącznie „komisjami": 

1) komisję  nr 1 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

2) komisję  nr 2 w składzie: 
a) przewodniczący — 
b) zastępca przewodniczącego - 
c) członkowie: 

§2 

Do zadań  komisji należy: 
1) komisji nr 1 — sporządzanie protokołów przyjęcia wykonanych usług 

2) komisji nr 2 — zagospodarowanie WNIP, w tym likwidacja, przeprowadzanie 
dokompletowania, rozkompletowania, zużycia, rozbudowy, modernizacji, 
przeszacowania, przeklasyfikowania, przekazania środków trwałych, 



materiałów i wyposażenia w jednostce, ponadto protokołów oszacowań: 
wartości niedoborów, nadwyżek, szkody w mieniu 	  

§3 

1. Komisje działają  w terminach określonych przez ich przewodniczących. 

2. Do kompetencji przewodniczących komisji należy: 
1) zwoływanie posiedzeń  komisji, 
2) kierowanie pracami komisji, 
3) sporządzanie właściwych dokumentów, 
4) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia 	  

w terminie do 7 dni po zakończeniu pracy komisji. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni 
zastępca przewodniczącego. 

4. Po zatwierdzeniu przez 	  dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3, Dział  Zaopatrywania dokona zmian w 
ewidencji materiałowej poszczególnych jednostek organizacyjnych WAT. 

§4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

Sporządził/a: 
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