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Do ułtku wewnetrmego

ZARZĄDZENIE Nr L8 l2a00

Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 2000 - 05 - 16 w sprawie
gospodarowania aparaturą naukowo_badawczą i dydaktyczną.

W celu uregulowania form gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą
dydaĘczną z 

^r 
z ądz a s i ę, co następuje :
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Zarządzenie ma zastosowanie do aparatury naukowo-badawczej i dydaĘcznej będącej
w dyspozycji Uczelni.

Z punktu widzenia zastosowania rozrożnia się :

a) aparafurę ogolnego zastosowania ( dydaĘczną),
b) aparaturę naukowo-badawczą ogolnego zastosowania tj zestawy narzędzi

pomiarowych lub urządzeń laboratoryjnych nabytych lub wytworzonych ze środkow
inwestycyjnyęh i zaliczonych do środkow trwĄch - wykorzystywaną głównie w
prowadzonych badaniach,

c) aparaturę naukowo-badawczą specjalną - nabytą do wykonania określonej pracy
naukowo-badawcze1 lub wytworzonej w toku jej wykonania ze środkow
pozainweĘcyjnych.
Aparatury tej nie za|icza się do środkow trwĄch do czasu zakofrczenia pracy
naukowo-bada'wczej i zakwalifikowania aparatury do dalszego wykorzystania jako
środek trwaĘ.
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Podstawę podejmowania działafi w zakresie zakupu aparatury naukowo-badawczej i
dydaktycznej stanowią opracowane przez jednostki organizacyjnę Uczelni (wydziaĘ'
insĄrtut międzywydziałowy, sfudium miedzywydziałowe) plany rzeczowo-finansowe na
okres roku kalendarzowego, aktualizowane w ciągu roku w zależności od rzeczowych
potrzeb i okoliczności oraz posiadanych do dyspozycji środków finansolvych.

Plan wydatków na zakup aparafury naukowo-badawczej i dydakĘcznej jest częścią
składową planu rzeczowo-finansowego danej jednostki organizacyjnej Uczelni.

Plan wydatków na zakup aparafury naukowo_badawczej i dydaktycznej powinien wynikaó z
zadah naukowo-badawczych i dydaĘcznych jednostki organizacyjnej, ktorej óotyczy przy
uwzględnieniu istniejącego stanu aparatury oraz stopnia jej wykorzystania.
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Aparatura naukowo-bada'wcza przy'lvozona z zagranicy, dla ktorej uzyskano ulgę

pódatkową nie może byó wykorzysĘwana do działalności gospodarczej.

iest to aparatura badawczo-pomiarowa wraz z elementami i częściami zamiennymi

wyłącznie do celow dydaĘcznych lub badawczych.
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Środki bu&żetowe (dotacje KBN ) przeznaczone na zakup aparafury naukowo-badavłczej

nie mogąbyć wydatkowane na zakup aparatury wykorz5isĘwanej w celach dydaĘcznych"

Z chwilą otrzymania środków finansowych nalezy bezzwłoęznie wszcząć procedurę zakupu

aparatury naukowo-b adawczej, zgodnie z trybem i procedurą określoną w regulaminie

u^dzielania zamówień publicznych obowią.zującym w Politechnice opolskiej.

celną i

sfuząca
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Aparatura naukowo_b adawcza zakupiona ze Środkow budzetowych (dotacji KBN),

.i|i"ronudo środków trwaĘch, *p'o*id"ona zostaje terminowo na stan środków trwaĘch
jednostki zamawiającej dowodem oT.

Przekazywanie do uąrtku zakupionej aparatury następuje protokołem zdawczo-odbiorczym

niezwłotznie po dostarczeniu jej przez dostawców. Zdającym aparaturę -|est pracownik

sekcji aparatury, a przejmującym douzytkowania _ przedstawiciel jednostki zamawiającej.

Uruchomienie i eksplo atacja nowo nabytej aparatury naukowo-badawczej powinna nastąpić

najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daĘ dostawy.

Za szkolenie personelu, który obsługiwać będzie aparaturę naukowo-badavlcząodpowiada

kierownik jednostki organizicyjnej, klora zamówiła lub ktorej zamterza się przydzielić daną

aparaturę.

Za przygotowanie we właściwym czasie adaptacji pomieszczeń, drogi transportowej dla

'ainstaiowania 
aparatury, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, dla ktorej daną

aparaturę zakupiono"
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Ewidencję aparatury naukowo-badawczej i dydaĘcznej za\iczanej do środkow trwaĘch (środki

trwałe ó*pv 3-8 j prowadzi sekcja aparatury oraz kwestura, natomiast ewidencję aparatury

pozostaĘ piowad"ą poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni oraz kwestura.
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1. Zobowiązuje się kierowników katedr (zakładow) do prowadzenia rejestru aparatury

naukowo-b ada.wczej zakupionej do realizacji prac naukowo-badawczych z jednęczesnym

bieżącym znakowaniem tej aparatury numerem ewidencyjnym danej pracy.

J.

4.

5.



-J-

Po zakończeniu pracy naukowo-badawczej naleĘ zaznaczyć w protokole zdawczo-
odbiorczym sposób zagospodarowania aparatury oraz innych skladnikow majątkowych.
Jezeli protokół stanowi podstawę do przejęcia aparatury i innych składnikow majątkowych
przez Uczelnię, kierownik pracy naukowo-badawczej powiadamia bezpoŚrednio
przdożonego a ten powiadamia sekcję aparatury.
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Aparatura naukowo-bada'wcza i dydaĘczna Uczelni mozo byc wypoĘczana
(udostepniana, wynajmowana) odpłatnie osobom prawnym i fizycznym, z zastrzeżeniem, że
aparatura pochodząca z importu nie będzie wykorzysĘwana do celów gospodarczych.

2. Szczegółowe zasady i tryb wypoĘczania aparatury oraz innych składnikow majątkowych
Uczelni określiRektor Politechniki opolskiej w drodze oddzielnego zarządzenia.

se
Za własciwe wykorzystanie aparafury naukowo-badawczej (specjalnej oraz zaltczonej do
środkow trwałych) odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, ktorej powierzono
danąaparaturę ( dziekan, dyreklor insĄrtutu ).
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1. Jednostki organizacyjne (wydziĄ, insĘłut ) mające na wyposazeniu w swoich

laboratoriach aparaturę naukowo-badaulczązaliczonądo środkow trwaĘch oraz aparaturę
specjalną (nie zaliczoną do środkow trwĄch, lecz spełniającą kryteria zaliczania do nich )
na początku kazdego roku przekazują dane o aparaturze naukowo-badawczej do dziafu
ds. nauki w celu sporządzenia przez ten dział sprawozdania rocznego wymaganego przęz
Głowny Urząd Statystyczny o symb' PNT-01 i s.

Ż. Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 1 przekanją corocznie na adres
COBRABiDU, w terminie podanym przez KBN dyskietki z uaktualnioną ,,Ankietą
Jednostki".
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l. osoba materialnie odpowiedzia|na za składniki majątku' w tym aparatury naukowo-

badawczej i dydaĘcznej sporządzakuŻdego roku wykaz zbędnej aparafury z jednoczesnym
przedstawieniem propozycji odnośnie dalszego jej uzytkowania, zagospodarowania
wewnątrz Uczelni, złomowania itp.
Zasady gospodarowania zbędnymi składnikami majątkowymi Uczelni określa obowiązujący
akt normaĘwny zzakresu działania b.rektoraWSl wopolu tj. instrukcja wsprawie
gospodarowania zbędnymi składnikami majątkowymi, stanowiąca załącznlk do zarządzenia
Nr 6196 RektoraWSl wOpolu, zdnia 1996-03-06.



-4-

s12

Traci moc zarządzenie Nr 9 / 99 Rektora Politechniki opolskiej z dnia t9gg-oŻ-Ż6

wsprawiegospodarowaniaaparaturąnaukowo.badawcząwUczelni'
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ŻŻ maja 2000 r'
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