ZARZĄDZENIE NR 932
Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia 932 marca 2019 roku
➢ w sprawie „Zasad zarządzania częściami składowymi i peryferyjnymi składników majątku trwałego w
Politechnice Białostockiej”
Na postawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351), oraz § 135 Statutu Politechniki Białostockiej ustala się „Zasady zarządzania
częściami składowymi i peryferyjnymi środków trwałych w Politechnice Białostockiej”:
§1
1. Składnikiem majątku podlegającym ewidencji (pod jednym numerem inwentarzowym) jako
niskocenny składnik majątku trwałego lub środek trwały, może być składnik majątkowy złożony
z wielu elementów, zwany dalej „zestawem”.
2. Zestawem może być cały zespół maszyn i urządzeń służący do przetwarzania informacji złożony
z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych tzw. „części
peryferyjnych” względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.
W systemie finansowo-księgowym, figurują one pod nazwą „części składowe” i posiadają numery
seryjne i nazwę. Przykładem zestawu funkcjonującego w Uczelni jest stanowisko komputerowe
złożone między innymi z następujących części peryferyjnych:
1)jednostki centralnej;
2)monitora;
3)drukarki podłączonej do jednego komputera służącej jako urządzenie wyjścia;
4)zasilacza awaryjnego.
3. Częścią składową składnika majątkowego jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu
odłączonego. Nie stanowią części składowej przedmioty połączone tylko dla przemijającego użytku.
4. Części składowej i peryferyjnej nie stanowi:
1) drukarka, skaner pełniące funkcję np. urządzenia sieciowego, urządzenie wielofunkcyjne, które
stanowi odrębny składnik majątkowy;
2) pendrive, dysk zewnętrzny, napęd zewnętrzny, zasilacze współpracujące z różnymi
urządzeniami.
5. Na wartość początkową składnika majątkowego składają się wartości poszczególnych części
składowych i peryferyjnych. Stawkę amortyzacyjną dla środka trwałego przyjmuje się dla zestawu.
§2
Dekompletowanie zestawów oraz przemieszczanie części składowych i peryferyjnych figurujących pod
jednym numerem inwentarzowym możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej,
który upoważniony jest do podejmowania decyzji w sprawach zarządzania majątkiem oraz osoby
odpowiedzialnej materialnie.
§3
1. W celu przeniesienia lub przeprowadzenia czynności likwidacyjnych części składowej lub peryferyjnej
zestawu (nieposiadającej ceny ewidencyjnej), osoba odpowiedzialna materialnie przedkłada do
Komisji ds. Wyceny Składników Majątkowych wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik do
zarządzenia) o ustalenie wartości części składowej lub peryferyjnej.
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2. Komisja ds. Wyceny Składników Majątkowych przekazuje oryginał wniosku wraz z wyceną części
składowej lub peryferyjnej jednostce wnioskującej o wycenę, natomiast kserokopię do Sekcji
Materiałowo-Majątkowej.
3. Osoba odpowiedzialna materialnie przyjmująca i przekazująca (w przypadku zmiany miejsca
użytkowania) odpowiada za prawidłowe oznakowanie części składowej lub peryferyjnej oraz za
dokonanie odpowiednich zapisów w swoich księgach inwentarzowych. Przesunięta część otrzymuje
numer inwentarzowy składnika majątkowego, do którego została przyłączona.
4. W razie trwałego odłączenia lub przyłączenia do składnika majątkowego części składowej lub
peryferyjnej zmienia się jego wartość początkowa.
§4
1. Dla potrzeb rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych, dokonania zmiany miejsca
użytkowania lub przeprowadzenia czynności likwidacyjnych części składowej lub peryferyjnej,
dokonuje się wyceny na poziomie cen rynkowych na podstawie (posiadanych lub uzyskanych)
danych historycznych.
2. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust.1, jest niemożliwa z powodu braku takich danych lub
gdy ustalona cena odbiega znacząco od realnej wartości w stosunku do wartości całego zestawu –
wyceny części dokonuje się szacunkowo, a mianowicie proporcjonalnie do wartości całego zestawu
w odniesieniu do podobnych zestawów, dla których znane są ceny poszczególnych części (wg cen
rynkowych w roku zakupu) bądź obecnych cen zestawów. Wartość poszczególnych części nie może
przekraczać wartości ewidencyjnej składnika majątkowego.
3. Zasad określonych powyżej nie stosuje się do rozliczenia niedoboru zawinionego, gdzie wyceny
dokonuje się w wartości „godziwej”, tzn. takiej jaką uzyskałoby się przy sprzedaży.
4. Zasady zarządzania składnikami majątku oraz przeprowadzania czynności likwidacyjnych
uregulowane są odrębnymi zarządzeniami.
5. Zasady dotyczące wyceny nie dotyczą części składowych i peryferyjnych posiadających wartość
ewidencyjną.
§5
Wszystkie nabywane składniki majątku stanowiące zestaw, ewidencjonuje się według jednostkowych
cen, a w przypadku ich braku, wyceny dokonuje się przed wprowadzeniem do ewidencji.
§6
W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu, dotyczących zarządzania częściami składowymi
i peryferyjnymi składników majątku trwałego w Politechnice Białostockiej decyzje podejmuje rektor.
§7
Odpowiedzialnymi za realizację niniejszego zarządzenia czynię kierowników wszystkich jednostek
organizacyjnych.
§8
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje kanclerz.
§9
Traci moc Zarządzenie Nr 32 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie
wprowadzenia w życie „Zasad zarządzania częściami składowymi i peryferyjnymi składników majątku
trwałego w Politechnice Białostockiej”.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
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Załącznik do Zarządzenia Rektora PB Nr
932 z 2019 r.
……………………………………………….

Białystok, dnia ……………………

Jednostka Organizacyjna

Komisji ds. Wyceny Składników
Majątkowych

……………………………………………….
Pole Spisowe

……………………………………………….
Osoba odpowiedzialna materialnie

WNIOSEK
Wnioskuję o wycenę wymienionych niżej części składowych/peryferyjnych celem:
1) zmiany miejsca użytkowania części składowej / peryferyjnej*składnika majątkowego;
2) zgłoszenia zbędnych części składowych/peryferyjnych* ze składników majątkowych do
likwidacji .

L.p.

Numer
inwentarzowy/seryjny

Nazwa części składnika majątkowego

Uwagi

1.
2.
3.
…………………………………………….
Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

PROTOKÓŁ Z WYCENY
Komisji ds. Wyceny Składników Majątkowych w dniu …………...………….. ustaliła wartości wyżej
wymienionych części składowych/peryferyjnych:

L.p.

Numer
inwentarzowy/seryjny

Wartość ewidencyjna/brutto

1.
2.
3.
Skład Komisji:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
* niepotrzebne skreślić
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