
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

L.p. Nazwa
Nr inwentarzowy 

(SAP)
Nr seryjny

Data przekazania do 
użytku (rok, m-c, dzień)

Ilość 
(szt.)

 Wartość 
początkowa  

(zł) 

 Umorzenie 
dotychczasowe 

(zł) 
Ocena stanu składnika majatku ruchomego 

Propozycja sposobu 
zagospodarowania składnika 

majatku ruchomego 

wartość rynkowa 
w zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 stół konferencyjny
7-2-4       

(2800901) nie dotyczy 1985-10-08 1 1,29       1,29        
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 15,00

2 stół konferencyjny
7-2-5               

(2800902) nie dotyczy 1985-10-08 1 1,29       1,29        
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 15,00

3 szafa BS dąb
8-1-11      

(2800903) nie dotyczy 1997-12-16 1 370,00    370,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

4 toga sędziowska
11-1-45     

(2801122) nie dotyczy 2008-12-09 1 279,38    279,38    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

5 toga sędziowska
11-1-34  

(2800724) nie dotyczy 2005-07-08 1 293,00    293,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

6 łańcuch sędziowski
11-2-8    

(2800726) nie dotyczy 2000-01-03 1 402,60    402,60    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

7 łańcuch sędziowski
11-2-21    

(2800727) nie dotyczy 2003-12-01 1 549,00    549,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

8 łańcuch sędziowski
11-2-5      

(2800053) nie dotyczy 1997-09-08 1 353,80    353,80    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

9 numerator Reiner
13-7-2      

(2400240) nie dotyczy 2006-12-22 1 962,71    962,71    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

10 numerator Reiner 10-cyfrowy
13-7-4      

(2400241) nie dotyczy 2009-08-06 1 961,99    961,99    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

11 numerator Horray 10 cyfrowy
13-7-5    

(2400242) nie dotyczy 2011-05-24 1 ######### 1 107,00  
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

12 walizka
12-14-2    

(2800616) nie dotyczy 2012-12-19 1 350,00    350,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

13 krzesło prestige
10-2-70   

(2800634) nie dotyczy 2000-09-08 1 170,00    170,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

14 wentylator Amstar
15-2-49    

(2600090) 2006-07-28 1 120,00    120,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

15 komoda dąb k-40
6-1-48    

(2800585) nie dotyczy 1997-12-17 1 278,00    278,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 12,00

Załącznik nr 13A

Wykaz  zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego S ądu Rejonowego w Siedlcach (pozosta łe wyposażenie)

do protokołu z przeprowadzonej oceny przydatności składników majątkowych  Sądu Rejonowego w Siedlcach 
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16 Biurko S
6-1-85     

(2800684) nie dotyczy 1999-12-06 1 579,13    579,13    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 10,00

17 Biurko S
6-1-96     

(2800685) nie dotyczy 1999-12-06 1 579,13    579,13    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 10,00

18 przystawka do stołu sędz.
7-7-5        

(2800412) nie dotyczy 2004-03-17 1 461,16    461,16    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

19 przystawka do stołu sędz.
7-7-6       

(2800543) nie dotyczy 2004-03-17 1 461,16    461,16    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

20 przystawka do stołu sędz.
7-7-7        

(2800523) nie dotyczy 2004-03-17 1 461,16    461,16    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

21 ława dla publ. 2,2
10-6-112 

(2800663) nie dotyczy 2004-03-25 1 581,94    581,94    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

22 komoda k-10 dąb
6-1-51      

(2801550) nie dotyczy 1998-01-29 1 330,00    330,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

23 krzesło obrotowe
10-2-46    

(2801510) nie dotyczy 1999-12-10 1 178,48    178,48    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

24 krzesło czarne
10-1-35   

(2801498) nie dotyczy 1996-07-24 1 60,00      60,00      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

25 krzesło czarne
10-1-36    

(2801499) nie dotyczy 1996-07-24 1 60,00      60,00      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

26 krzesło obrotowe
10-2-84    

(2801514) nie dotyczy 2004-03-17 1 160,00    160,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

27 telefax panasonic KX-FP 343
14-2-9     

(2600053) 2005-11-23 1 443,00    443,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

28 odkurzacz PROFI2
15-3-15    

(2801519) 2005-10-26 1 448,53    448,53    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

29 odkurzacz PROFI2
15-3-17    

(2801555) 2005-10-26 1 448,54    448,54    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

30 odkurzacz Zelmer 4000.0 ST
15-3-18   

(2801314) 2006-12-29 1 499,00    499,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

31 odkurzacz Zelmer 4000.0 ST
15-3-19    

(2801556) 2006-12-29 1 499,01    499,01    
zniszczony nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

32 kalkulator biurowy
13-2-49    

(2400068) nie dotyczy 2008-08-19 1 55,00      55,00      
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

33 krzesło prestige
10-2-68    

(2801265) nie dotyczy 2000-09-08 1 170,00    170,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

34 krzesło obrotowe
10-2-170 

(2801252) nie dotyczy 2006-11-27 1 156,16    156,16    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00
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35 krzesło obrotowe
10-2-57    

(2801166) nie dotyczy 1999-12-10 1 178,48    178,48    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

36 Biurko S
6-1-134   

(2801384) nie dotyczy 2002-10-31 1 689,30    689,30    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 10,00

37 fotel obrotowy 
10-2-59    

(2800977) nie dotyczy 2000-08-21 1 160,00    160,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

38 fotel obrotowy
10-2-88   

(2800952) nie dotyczy 2004-06-04 1 160,00    160,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

39 fotel obrotowy
10-2-93    

(2801019) nie dotyczy 2004-12-10 1 160,00    160,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

40 szafa biurowa
8-1-41     

(2801007) nie dotyczy 2000-08-21 1 884,50    884,50    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

41 szafa biurowa
8-1-42     

(2801008) nie dotyczy 2000-08-41 1 884,50    884,50    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

42 szafa biurowa
8-1-44     

(2801009) nie dotyczy 2000-08-21 1 785,00    785,00    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

43 szafa biurowa
8-1-40     

(2801006) nie dotyczy 2000-08-21 1 878,40    878,40    
zniszczona,  nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

44 lada podawcza
10-7-4     

(2800118) nie dotyczy 2004-03-08 1 785,68    785,68    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 20,00

45 biurko S 
6-1-55     

(2800111) nie dotyczy 1998-12-04 1 579,13    579,13    
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 10,00

46 krzesło pionier
10-2-216 

(2800117) nie dotyczy 2009-12-07 1 159,01    159,01    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

47 krzesło obrotowe brąz
10-2-114 

(2800018) nie dotyczy 2004-12-10 1 160,00    160,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

48 krzesło obrotowe
10-2-73    

(2800109) nie dotyczy 2003-02-21 1 129,00    129,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

49 krzesło obrotowe Prestige
10-2-218 

(2801831) nie dotyczy 2010-09-29 1 231,80    231,80    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

50 krzesło obrotowe Prestige
10-2-220 

(2801833) nie dotyczy 2010-09-29 1 231,80    231,80    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

51 krzesło obrotowe Prestige
10-2-221 

(2801834) nie dotyczy 2010-09-29 1 231,80    231,80    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

52ogrzewacz wody LIDER 3,5 KW
15-1-39    

(2600227) 2010-09-03 1 205,78    205,78    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00

53ogrzewacz wody LIDER 4,5 KW
15-1-53    

(2600234) 2012-08-27 1 240,00    240,00    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00
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54 krzesło składane
10-3-3      

(2800761) nie dotyczy 1992-01-14 1 14,20      14,20      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00

55 krzesło składane
10-3-1     

(2800759) nie dotyczy 1992-01-14 1 14,20      14,20      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00

56 krzesło składane
10-3-4     

(2800762) nie dotyczy 1992-01-14 1 14,20      14,20      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00

57 krzesło składane
10-3-5     

(2800763) nie dotyczy 1992-01-14 1 14,20      14,20      
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 2,00

58 telefax
14-2-10    

(2600110) 2006-06-27 1 410,01    410,01    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

59 niszczarka REXEL 2230
13-5-32    

(2400036) 2007-10-08 1 ######### 1 099,22  
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 15,00

60 krzesło obrotowe Pionier
10-2-217 

(2800407) nie dotyczy 2009-12-07 1 159,00    159,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

61 wykładzina Forza
12-2-35    

(2801634) nie dotyczy 2005-03-15 1 251,63    251,63    
utulizacja likwidacja

0,00

62 wykładzina Forza
12-2-39    

(2801654) nie dotyczy 2005-03-15 1 251,59    251,59    
utylizacja likwiadacja

0,00

63 krzesło olcha tapicerowane 
10-1-41    

(2801737) nie dotyczy 1998-12-22 1 175,00    175,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

64 krzesło olcha tapicerowane 
10-1-48    

(2801600) nie dotyczy 1998-12-22 1 175,00    175,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

65 krzesło olcha tapicerowane 
10-1-56   

(2801765) nie dotyczy 1998-12-23 1 175,00    175,00    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

66 aparat Panasonic 3250
14-1-14    

(2600210) 1998-12-28 1 492,73    492,73    
zniszczone, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

67 aparat Panasonic 3250
14-1-26    

(2600214) 2001-02-26 1 500,20    500,20    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

68 aparat Panasonic 3250
14-1-27    

(2600201) 2001-02-26 1 500,20    500,20    
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

69 telefax Panasonic KX-FL 613
14-2-6     

(2600009) 2005-11-23 ######### 1 059,99  
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

70 centralka telefoniczna SOLO 
14-1-37   

(2600139) 2004-07-08 1 700,00    700,00    
spalony zasilacz oraz uszkodzony procesor na 

płycie głównej, nie kwalifikuje się do naprawy 
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

71 niszczarka Rexel 2230
13-5-31    

(2400395) 2007-10-08 1 ######### 1 099,22  
zniszczony, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 5,00

27 671,23      27 671,23      Podsumowanie:
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ŚRODKI TRWAŁE

L.p. Nazwa
Nr inwentarzowy 

(SAP)
Nr seryjny

Data przekazania do 
użytku (rok, m-c, dzień)

Ilość 
(szt.)

 Wartość 
początkowa w 

zł 

 Umorzenie 
dotychczasowe 

zł 
Ocena stanu składnika majatku ruchomego 

Propozycja sposobu 
zagospodarowania składnika 

majatku ruchomego 

wartość rynkowa 
w zł

1 frankownica
8-80-803-10 
(1800000) 1997-10-10 1 ######### 8 540,00  

zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 
powodu weksploatowania - zużycia

przekazanie sprzedaż 
likwidacja 1,00

2 frankownica EFS 3000L
8-80-803-140 

(1800013) 2006-08-28 1 ######### #########
zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 

powodu weksploatowania - zużycia
przekazanie sprzedaż 

likwidacja 1,00

3 liczarka do banknotów
8-80-803-30 
(1800002) 2000-12-20 1 ######### 4 470,00  

zniszczona, nie nadaje się do dalszego użytku z 
powodu weksploatowania - zużycia

przekazanie sprzedaż 
likwidacja 15,00

24 600,00      24 600,00      

Wykaz środków trwałych zakończono na pozycji nr 3.

Podsumowanie: 

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 23/100).                                                                                                                                          

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100). 

Wykaz pozostałych środków trwałych zakończono na pozycji nr 71.
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