
ZARZĄDZENIE NR 33
Rektora Politechniki Białostockiej

z dnia^kwietnia 2010 roku

> w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 64 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29
maja 2009 roku w sprawie zasad zarządzania składnikami majątku w Politechnice Białostockiej

Na podstawie § 136 Statutu Politechniki Białostockiej zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam zmiany w Zarządzeniu Nr 64 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zasad zarządzania składnikami majątku w Politechnice Białostockiej, a mianowicie:
1) w § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „ Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o

„nazwie składnika majątkowego", należy przez to rozumieć składnik majątkowy wraz z jego
częściami składowymi i peryferyjnymi";

2) uchyla się dotychczasową treść załącznika nr 3 i otrzymuje on brzmienie, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOI

prof. TadeuszVCITKO



Załącznik do Zarządzenia Rektora PB Nr &2010
Jednostka Organizacyjna

Dnia ... przeniesiono

ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA

środka trwałego*
składnika niskocenneg

części składowej/peryferyjne
trwałego*

>* Nr
środka nr nadany przez

jedn. przekazującą

Nr inwentarzowy środka trwałego

Nazwa składnika majątkowego:

Parametry, nr fabryczne,
seryjne itp., charakterystyk

z powodu

Jednostka miary

a

Ilość Cena

P r z e n i e s i o n o

Wartość

skąd:

dokąd:

Części składowe/peryferyjne zostaną dołączone do środka

JEDNOSTKA
Podpis osoby
upoważnionej

PRZEKAZUJĄCA

Podpis osoby odpow.materialnie

Data Podpis

trwałego o nr inwentarzowym...

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA
Podpis osoby _
upoważnionej

Dat

AKCEPTUJĘ

odpis osoby odpow.materialnie

a Podpis

Dziekan / Kanclerz / Rektor*

data Podpis
* niepotrzebne skreślić

Załączniki (do egzemplarza osoby przyjmującej należy dołączyć np. instrukcje obsługi, materiały instalacyjne na
nośnikach (dyskietki, CD)

Otrzymują:
1} Sekcja Materiałowo-Majalkowa;
2} Dział Aparatury Bad.i Dyd.;
3) Osoba przekazująca - odpowiedzialna materialnie;
4} Osoba przyjmująca - odpowiedzialna materialnie

Uwaga: jeżeli osobami upoważnionymi jednostki przekazującej i przyjmującej jest ta sama osoba, wtedy wystarczy

podpis w miejscu AKCEPTUJĘ


