
ZARZĄDZENIE  Nr 5/2016

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

z  dnia 1 grudnia 2016 r. 

w  sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej rzeczowych składników
majątkowych.  

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1

       Powołuję stałą komisję likwidacyjną, zwaną dalej „komisją” do przeprowadzania likwidacji
środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości materialnych i prawnych
zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku
w następującym składzie osobowym: 

1. Agnieszka Krawczyk-Powierza          - przewodniczący
2. Karolina Bobkowska-Erdmann   - z-ca przewodniczącego
3. Wojciech Cherek                 - członek

§ 2

Ustala  się  regulamin  działania  komisji  likwidacyjnej  funkcjonującej  w  Środowiskowym  Domu
Samopomocy w Osieku.

§ 3

Osoby powołane w skład komisji  likwidacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz
zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  przeprowadzenie  likwidacji  rzeczowych  składników
majątkowych

§ 4

Nadzór  nad  prawidłowością  przeprowadzenia  likwidacji  rzeczowych  składników  majątkowych
sprawuje przewodniczący komisji.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Nr 2/2014 z dnia
22.09.2014  r.  w  sprawie  powołania  komisji  do  spraw  wyceny  i  likwidacji  środków  trwałych
i materiałów oraz  Zarządzenie  Nr  2/2016 z  dnia  17.10.2016 r.  zmieniające  zarządzenie  w prawie
powołania komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
                      

    



Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników
majątkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku

§ 1
1.  Komisja  dokonuje  czynności  likwidacyjnych  majątku  znajdującego się na stanie  ewidencyjnym

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku.
2.  Komisja  wykonuje  powierzone  jej  zadania  w składzie  co  najmniej  dwuosobowym,  przy czym

w pracach  Komisji  obowiązkowo  uczestniczy  przewodniczący  Komisji  lub  zastępca
Przewodniczącego Komisji. 

3.  W pracach Komisji,  na  wniosek  przewodniczącego,  może  uczestniczyć  pracownik prowadzący
sprawy gospodarcze, zwany dalej „Wnioskodawcą”, bez prawa głosu. 

§ 2
1. Zgłoszenie braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku 
     (środków trwałych,  pozostałych  środków trwałych,  wyposażenia)  następuje  poprzez pisemne

złożenie  wniosku  przez  osobę  odpowiedzialną  materialnie  –  Kierownika  ŚDS.  Wzór  wniosku
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

2.  Do  wniosku  dołącza  się  w  miarę  możliwości  dokumentację  techniczną,  ekspertyzy,  opinie  –
umożliwiające  ocenę  przydatności  rzeczowych  składników majątku  do  ewentualnego  dalszego
użytkowania.  W przypadku,  kiedy  opłata  za  wykonanie  powyższej  dokumentacji  przekracza
wartość  ocenianego składnika  majątku,  dokumentacja  nie  jest  wymagana.  W przypadku  braku
możliwości  uzyskania  ekspertyzy  lub  dokumentacji  technicznej,  komisja  dokonuje  oględzin
przedmiotu przeznaczonego do likwidacji.

§ 3
1. Przewodniczący Komisji  po otrzymaniu wniosku wraz z niezbędną dokumentacją ustala termin

i miejsce posiedzenia Komisji. 

2. Po dokonaniu oględzin i analizie dokumentacji  Komisja sporządza protokół (załącznik Nr 2 do
regulaminu), w którym opisuje przedmiot przeznaczony do likwidacji (nazwa, nr inwentarzowy,
wartość) oraz ustala sposób likwidacji.

3. Do zakresu zadań Komisji należy: 

a) analiza dostarczonej dokumentacji w celu oceny przydatności składnika do dalszego użytkowania,
a w razie konieczności oględziny proponowanego do likwidacji składnika majątkowego, zużytego
lub zbędnego;

b) zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku były użytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, zepsuciem itp., 

c)  ustalenie  sposobu  likwidacji  zgłoszonych  do  wycofania  z  dalszego  użytkowania  rzeczowych
składników poprzez: zgniecenie, spalenie, złomowanie, sprzedanie; 

d)  dokonanie  fizycznej  likwidacji  zużytych  składników  majątkowych,  stanowiących  własność
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku;

e)  sporządzenie  protokołu  likwidacyjnego  z  przeprowadzonej  likwidacji,  którego  wzór  stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, 

f)  wypełnienie  druku „Likwidacja  środka trwałego” LT,  którego wzór  stanowi  załącznik  nr  4  do
niniejszego regulaminu. 

§ 4
1.  Na  podstawie  protokołu  z  oględzin  Komisja  sporządza  protokół  likwidacyjny  zgodnie

z załącznikiem nr 3 do regulaminu. Do protokołu dołącza się wszystkie niezbędne dokumenty oraz
dowód „LT” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Dowód „LT” oraz protokół likwidacyjny wystawia się w dwóch egzemplarzach, jeden komplet dla
Głównego Księgowego w celu wyksięgowania danego składnika majątku z ewidencji księgowej,
a drugi pozostawia się w aktach komisji likwidacyjnej. 



§ 5
1. Fizycznej  likwidacji  zużytych  składników majątku dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce

wtórne albo poprzez zniszczenie, zgodnie ze sposobem określonym w protokole likwidacyjnym. 

2. Fizycznej likwidacji składników majątku dokonuje Komisja w obecności Kierownika ŚDS.

3.  W  przypadku,  gdy  przedmiotem  fizycznej  likwidacji  jest  sprzęt  komputerowy,  urządzenia,
aparatura,  baterie,  akumulatory,  które  podlegają  utylizacji  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
Komisja  udziela  zlecenia  specjalistycznemu  podmiotowi,  celem  dokonania  utylizacji.
Dokumentacja dotycząca przyjęcia do utylizacji stanowi załącznik do protokołu likwidacyjnego. 

4.  Dowodem  utylizacji  zużytego  sprzętu  elektronicznego  może  być  również  zaświadczenie
wystawione przez sklep, któremu zużyty sprzęt przekazano przy zakupie nowego sprzętu. 

   



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 5/2016
z dnia 1.12.2016 r.

Osiek, dnia ..............................

…………………………………….

             pieczątka jednostki wnioskującej

W N I O S E K
O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów,

druków ścisłego zarachowania, przedmiotów małocennych
x/

sporządzony przez: ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................
           (nazwisko, imię, stanowisko osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie)

1) Opis stanu technicznego:
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2) Uzasadnienie likwidacji:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………….....

.....................................................      ...............................................
   podpis osoby sporządzającej                   podpis kierownika

wniosek              referatu wnioskującego
 

x/
 niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 5/2016
z dnia 1.12.2016 r.

Protokół nr ..........

Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów z dnia ............................

Pochodzenie środków trwałych i materiałów:.....................................................................

..............................................................................................................................................

1) Skład Komisji : 

a)..........................................

b)..........................................

c) ..........................................

2) Komisja działając na podstawie Zarządzenia Nr ..........................z 
dnia ......................... oraz po dokonaniu szczegółowych oględzin składników majątku
postanawia jak niżej:

Lp. Składnik majątku i
numer inwentarzowy

Wartość
księgowa 
brutto (zł)

Wartość 
użytkowa 

(0 - 5)

Kwalifikacja:
likwidacja lub 

odsprzedaż

Proponowana
cena sprzedaży 

(zł)
1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Podpisy Członków Komisji:                                                       Podpis Kierownika Jednostki:  

- 

-

-                                                        



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 5/2016
z dnia 1.12.2016 r.

Protokół likwidacji

środków trwałych i materiałów

z dnia.........................................

1) Komisja w składzie : 

a. ................................ 

b. ................................ 

c. ................................ 

1) W oparciu o protokół nr .............. Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i 
materiałów dokonano fizycznej likwidacji n/w składników majątkowych:

Lp Składnik majątku
Nr

inwentarzowy
Wartość

księgowa brutto
Sposób

likwidacji
Uwagi

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

Podpisy Komisji:                                                                    Podpis Kierownika Jednostki:

- 

-

- 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 5/2016
z dnia 1.12.2016 r.

LT - LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO 

Księgowość

Wpłynęło dnia .................................... podpis ...........................................

Dotyczy ......................................................................................
Treść KONTO

Winien
SUMA KONTO KONTO

Ma

Uwagi: Księgowano:

...........................................
(Główny księgowy)


