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Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysłu-
gujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb gospo-
darowania składnikami rzeczowymi majątku rucho-
mego przez państwowe jednostki budżetowe w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), zwane dalej 
„jednostkami”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  kierowniku jednostki — należy przez to rozumieć 
osobę, która na podstawie odrębnych przepisów 
jest odpowiedzialna za gospodarowanie mieniem 
jednostki;

2)  zbędnych składnikach rzeczowych majątku rucho-
mego — należy przez to rozumieć składniki rzeczo-
we majątku ruchomego, które:

a)  nie są i nie będą mogły być wykorzystane w re-
alizacji zadań związanych z działalnością jed-
nostki lub

b)  nie nadają się do współpracy ze sprzętem uży-
wanym w jednostce, a ich przystosowanie było-
by technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnio-
ne, lub

c)  nie nadają się do dalszego użytku, a ich napra-
wa byłaby nieopłacalna;

3)  zużytych składnikach rzeczowych majątku rucho-
mego — należy przez to rozumieć składniki rzeczo-
we majątku ruchomego:

a)  posiadające wady lub uszkodzenia, których na-
prawa byłaby nieopłacalna, lub

b)  zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub 
najbliższego otoczenia, lub

c) które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)  które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa 
lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnio-
ne;

4)  wartości jednostkowej składnika rzeczowego ma-
jątku ruchomego — należy przez to rozumieć war-
tość tego składnika, ustaloną przez kierownika jed-
nostki z należytą starannością, na podstawie prze-
ciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami te-
go samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem 
ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie;

5)  równowartości kwoty wyrażonej w euro — należy 
przez to rozumieć kwotę obliczoną w złotych na 
podstawie średniego kursu euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na 
dzień ustalenia wartości składnika;

6)  składniku rzeczowym majątku ruchomego o znacz-
nej wartości — należy przez to rozumieć składnik 
o wartości przekraczającej równowartość w zło-
tych kwoty 6 000 euro.

Rozdział 2

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego

§ 3. 1. Jednostka wykorzystuje składniki rzeczowe 
majątku ruchomego do realizacji swoich zadań oraz 
gospodaruje tymi składnikami w sposób oszczędny 
i racjonalny.

2. Jednostka utrzymuje składniki rzeczowe mająt-
ku ruchomego w stanie niepogorszonym, z uwzględ-
nieniem normalnego zużycia.

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego jednost-
ki mogą być wykorzystywane do jednoczesnej realiza-
cji zadań innych jednostek, jeżeli nie ogranicza to wy-
konywania własnych zadań jednostki i nie powoduje 
powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.

§ 4. 1. Jednostka analizuje na bieżąco stan majątku 
ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu techniczne-
go oraz przydatności do dalszego użytkowania.

2. Kierownik jednostki w przypadku stwierdzenia, 
w toku bieżącej działalności jednostki albo w trakcie 
inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), 
składników rzeczowych majątku ruchomego, które: 

1)  nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednost-
ki lub 

2)  nie nadają się do dalszego użytku ze względu na 
zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze 
sprzętem typowym, lub
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, 
w który wyposażone są jednostki budżetowe

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, 
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, 
Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 
oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590.
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3)  posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bez-
pieczeństwu użytkowników albo najbliższego oto-
czenia, lub 

4)  całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 

5)  są technicznie przestarzałe 

— powołuje komisję do oceny przydatności tych 
składników do dalszego użytkowania, która przedsta-
wia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo 
zakwalifikowania tych składników do kategorii ma-
jątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do 
zagospodarowania w sposób określony w § 7.

3. W skład komisji powołuje się co najmniej trzy 
osoby spośród pracowników jednostki.

4. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej 
oceny składników rzeczowych majątku ruchomego.

5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, komisja 
załącza wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczo-
wych majątku ruchomego, z propozycją sposobu za-
gospodarowania tych składników.

§ 5. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania 
składników rzeczowych majątku ruchomego kierow-
nik jednostki ustala wartość jednostkową poszczegól-
nych składników.

§ 6. 1. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego 
majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego 
lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania 
decyduje kierownik jednostki.

2. Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej informację o zbędnych i zużytych składni-
kach rzeczowych majątku ruchomego, których war-
tość jednostkowa przekracza równowartość w złotych 
kwoty 300 euro.

§ 7. 1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe mająt-
ku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, od-
dania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przeka-
zania oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku 
ruchomego o znacznej wartości mogą być przedmio-
tem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skut-
ku.

3. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami 
rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, 
w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

4. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku 
ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o któ-
rym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane. 

5. Decyzja o zagospodarowaniu składników rze-
czowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej 
przekraczającej równowartość w złotych kwoty 
50 000 euro, obliczonej na dzień podjęcia decyzji o za-
gospodarowaniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 
i 4, jest podejmowana w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Rozdział 3

Sprzedaż, dzierżawa oraz wynajem składników  
rzeczowych majątku ruchomego

§ 8. 1. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe ma-
jątku ruchomego o znacznej wartości, w trybie prze-
targu publicznego, zwanego dalej „przetargiem”, lub 
publicznego zaproszenia do rokowań.

2. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku 
ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej 
wartość, o której mowa w § 6 ust. 2, w trybie przetar-
gu publicznego, publicznego zaproszenia do rokowań 
albo aukcji.

§ 9. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza 
jednostka.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem prze-
targu wykonuje komisja przetargowa w składzie co 
najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika 
jednostki spośród pracowników jednostki.

§ 10. 1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się 
w wysokości określonej w § 5.

2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić 
za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem 
§ 22 ust. 2.

§ 11. Przedmiotem przetargu może być jeden lub 
więcej składników rzeczowych majątku ruchomego.

§ 12. 1. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o prze-
targu, w którym podaje termin przeprowadzenia prze-
targu.

2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem 
składania ofert powinno upłynąć co najmniej 14 dni.

3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić infor-
mację o więcej niż jednym przetargu.

§ 13. Ogłoszenie o przetargu określa w szczegól-
ności:

1) nazwę i siedzibę jednostki;

2) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

3)  miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprze-
dawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;

4)  rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rze-
czowych majątku ruchomego;

5)  wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce je-
go wniesienia;

6) cenę wywoławczą;

7) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

8)  termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, 
w którym oferta jest wiążąca;

9)  zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysłu-
guje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

10) informację o treści przepisów § 15 i 18;

11) termin zawarcia umowy sprzedaży.
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§ 14. 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także 
w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jed-
nostki, a także w innych miejscach przyjętych zwycza-
jowo do umieszczania ogłoszeń, z zastrzeżeniem § 35 
ust. 1.

§ 15. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10 % ceny 
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego 
majątku ruchomego.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty 
nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się 
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wy-
boru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na 
poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, 
gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy sprzedaży.

§ 16. 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu 
powinna zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę 
oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem 
przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzial-
ność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4)  inne dane wymagane przez organizatora przetar-
gu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami skła-
da się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okreś-
lonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 17. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargo-
wa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2)  ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza 
wniesienie wymaganego wadium we wskazanym 
terminie, miejscu i formie;

3)  otwiera koperty z ofertami złożone w terminie 
i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 18. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1)  została złożona po wyznaczonym terminie, w nie-
właściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 
wniósł wadium;

2)  nie zawiera danych i dokumentów, o których mo-
wa w § 16 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczy-
telne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wy-
jaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 
ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawia-
damia niezwłocznie oferenta.

§ 19. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do 
przeprowadzenia przetargu.

§ 20. 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, 
który zaoferował najwyższą cenę.

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowa-
ło tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia 
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między 
tymi oferentami. Do aukcji przepisy § 27—33 stosuje 
się odpowiednio.

3. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 2, ko-
misja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy zło-
żyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przepro-
wadzenia aukcji.

§ 21. 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę 
nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzące-
go przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje nie-
zwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

§ 22. 1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie za-
kończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka 
ogłasza drugi przetarg.

2. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie 
6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. 
Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać 
obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywo-
ławczej z pierwszego przetargu.

§ 23. 1. Komisja przetargowa sporządza protokół 
z przebiegu przetargu, który powinien zawierać 
w szczególności:

1) określenie miejsca i czasu przetargu;

2)  imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji 
przetargowej;

3) wysokość ceny wywoławczej;

4)  zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na 
ogłoszenie;

5)  najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprze-
daży;

6)  imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania na-
bywcy lub jego siedzibę;

7)  wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką 
nabywca uiścił na poczet ceny;

8)  wnioski i oświadczenia członków komisji przetar-
gowej.

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w termi-
nie, o którym mowa w § 21 ust. 1, należy niezwłocznie 
uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę 
należy uczynić także o wpłaceniu ceny nabycia w ter-
minie, o którym mowa w § 21 ust. 1.
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3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza 
kierownik jednostki.

§ 24. 1. Jednostka może sprzedać, w trybie  
publicznego zaproszenia do rokowań, składniki rze-
czowe majątku ruchomego, jeżeli składniki te mają ce-
chy sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego do 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
przez podmioty upoważnione do wykonywania tych 
czynności. 

2. Do ogłoszenia o publicznym zaproszeniu do ro-
kowań przepisy § 14 stosuje się odpowiednio.

3. Kierownik jednostki może wystąpić do wybra-
nych podmiotów, co do których można spodziewać 
się zainteresowania sprzedawanymi składnikami rze-
czowymi majątku ruchomego, z informacją o publicz-
nym zaproszeniu do rokowań.

4. Celem publicznego zaproszenia do rokowań jest 
uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami najwyż-
szej możliwej ceny za sprzedawane składniki rzeczowe 
majątku ruchomego.

§ 25. 1. Rokowania prowadzi komisja w składzie co 
najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika 
jednostki spośród pracowników jednostki.

2. Kierownik jednostki ustala zasady działania ko-
misji do spraw rokowań.

3. Komisja sporządza ramowy program negocjacji, 
w którym przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi 
jednostki warunki graniczne transakcji, w tym cenę 
wyjściową (wywoławczą) i cenę minimalną, do jakiej 
możliwe jest obniżenie ceny w negocjacjach.

4. Cena minimalna, o której mowa w ust. 3, nie 
może być niższa od wartości, o której mowa w § 5. 

5. Warunki graniczne, z wyjątkiem ceny wywoław-
czej, nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

§ 26. 1. Do sprzedaży w trybie aukcji przepisy § 10 
i 11, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1, 2 i 4, § 17—19, § 22 i 23 
stosuje się odpowiednio.

2. Aukcję prowadzi osoba wyznaczona przez kie-
rownika jednostki, zwana dalej „prowadzącym auk-
cję”.

§ 27. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje 
licytantom (oferentom) do wiadomości:

1) przedmiot aukcji;

2) cenę wywoławczą;

3)  warunki dotyczące wysokości postąpienia, o któ-
rych mowa w § 30;

4) termin uiszczenia ceny nabycia;

5)  zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmio-
tu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji;

6)  nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, 
którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do 
aukcji.

§ 28. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do 
przeprowadzenia aukcji.

§ 29. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wy-
woławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego 
przeznaczonego do sprzedaży.

§ 30. Postąpienie nie może wynosić mniej niż je-
den procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość 
wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytan-
ta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

§ 31. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, 
uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka 
aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował 
najwyższą cenę.

§ 32. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umo-
wy sprzedaży przedmiotu aukcji.

§ 33. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę na-
bycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub 
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, 
nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

§ 34. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy na-
stępuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 35. 1. Jednostka może sprzedawać składniki rze-
czowe majątku ruchomego o wartości jednostkowej 
niższej niż kwota, o której mowa w § 6 ust. 2, bez za-
mieszczenia ogłoszeń prasowych, o których mowa 
w § 14 ust. 2.

2. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, 
o których mowa w ust. 1, posiadające ustaloną cenę, 
gdy jest oczywiste, że nie uzyska się ceny wyższej, 
mogą być sprzedawane bez stosowania trybu określo-
nego w § 8 ust. 2.

§ 36. 1. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainte-
resowane nabyciem składnika rzeczowego majątku 
ruchomego, o którym mowa w § 35 ust. 1, jednostka 
przeprowadza aukcję między tymi osobami.

2. Aukcja, o której mowa w ust. 1, może być prze-
prowadzona między jednostką i zainteresowanymi 
osobami w formie elektronicznej, w tym z wykorzysta-
niem ogólnodostępnych internetowych portali aukcyj-
nych.

3. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trak-
cie aukcji, o której mowa w ust. 1, jednostka zawiera 
umowę sprzedaży składnika rzeczowego majątku ru-
chomego, o którym mowa w § 35.

§ 37. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika 
rzeczowego majątku ruchomego przepisy o sprzedaży 
tego składnika stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przekazywanie i darowizna składników rzeczowych 
majątku ruchomego

§ 38. 1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać 
składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednost-
ce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas 
oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obo-
wiązku zwrotu. 
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2. Jednostka może nieodpłatnie przekazać skład-
niki rzeczowe majątku ruchomego instytucji gospo-
darki budżetowej za pośrednictwem organu wykonu-
jącego wobec tej instytucji funkcję organu założyciel-
skiego.

3. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny 
wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu, 
o którym mowa w ust. 2, złożony do kierownika jed-
nostki, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien za-
wierać w szczególności:

1)  nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego 
o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego 
majątku ruchomego;

2)  wskazanie składnika rzeczowego majątku rucho-
mego, którego wniosek dotyczy;

3)  oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy 
majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie 
i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-od-
biorczym.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest rozpatry-
wany w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

6. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierają-
cego w szczególności:

1) oznaczenie stron;

2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rze-
czowy majątku ruchomego;

3) ilość składników rzeczowych majątku ruchomego 
oraz ich wartość;

4)  niezbędne informacje o stanie techniczno-użytko-
wym składnika rzeczowego majątku ruchomego;

5)  okres, w którym składnik rzeczowy majątku rucho-
mego będzie używany przez jednostkę korzystają-
cą;

6)  miejsce i termin odbioru składnika majątku rucho-
mego;

7)  podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska osób upoważnionych do podpisania proto-
kołu.

7. W przypadku wykonywania przez jednostkę  
samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu 
administracji rządowej nieodpłatne przekazanie skład-
ników rzeczowych majątku ruchomego służących do 
wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku, 
o którym mowa w ust. 3, na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 6.

§ 39. 1. Jednostka może dokonać darowizny skład-
nika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), niebędą-
cych państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz 
fundacji i organizacji pożytku publicznego, które pro-
wadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kultu-
ralną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-roz-
wojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, 
z przeznaczeniem na realizację ich celów statuto-
wych.

2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego stano-
wiące zabytki, w rozumieniu przepisów o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, przekazuje się w for-
mie darowizny państwowym lub samorządowym  
instytucjom kultury.

3. Do darowizny, o której mowa w ust. 1, przepis 
§ 38 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o dokonanie darowizny powinien za-
wierać w szczególności statut zainteresowanego pod-
miotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie spo-
sobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku 
ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów 
związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru 
przedmiotu darowizny.

§ 40. 1. Wartość składnika rzeczowego majątku ru-
chomego, przekazywanego w trybie § 38, określa się 
według wartości początkowej.

2. Wartość składnika rzeczowego majątku rucho-
mego, darowanego w trybie § 39, określa się według 
wartości księgowej.

§ 41. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, któ-
rych dopuszczenie do obrotu handlowego wymaga 
uzyskania certyfikatu zgodności, mogą być przekaza-
ne nieodpłatnie podmiotom wykonującym stosowne 
badania, jeżeli koszt uzyskania certyfikatu zgodności 
przekraczałby spodziewane wpływy ze sprzedaży tych 
składników, a mogą one być wykorzystane do celów 
naukowo-badawczych.

Rozdział 5

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników  
rzeczowych majątku ruchomego

§ 42. 1. Likwidacji zbędnych lub zużytych składni-
ków rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się 
w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez 
zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce 
wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 
i Nr 54, poz. 320.



Dziennik Ustaw Nr 114 — 9476 — Poz. 761

 

2. Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, 
stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.3)), są unieszkodliwiane.

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które 
były wykorzystywane do wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych przez podmioty upoważ-
nione do wykonywania tych czynności, mogą być 
zniszczone bez próby sprzedaży, nieodpłatnego prze-
kazania, darowizny lub sprzedaży na surowce wtórne.

4. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna 
w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana 
przez kierownika jednostki spośród pracowników jed-
nostki.

5. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna 
sporządza protokół zawierający następujące dane:

1) datę zniszczenia;

2)  nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość 
składnika rzeczowego majątku ruchomego;

3) przyczynę zniszczenia;

4)  imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji 
likwidacyjnej.

6. Unieszkodliwienia składników rzeczowych ma-
jątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzą-
cy działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 276, z późn. zm.4)) lub którzy uzyskali ze-
zwolenie na prowadzenie tej działalności na podsta-
wie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.5)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz  
z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

5)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ru-
chomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakła-
dom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1957), które utraciło moc z dniem wejścia 
w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 
i Nr 108, poz. 685).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. 
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 145.


