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1. Rachunkowość

Izabela Świderek (1.1.)

Monika Kaczurak-Kozak (1.2., 1.3.)

1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja 

1.1.1. Zasady rachunkowości (uproszczenia w stosowaniu 
polityki rachunkowości) 
Jednostki sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 40 ustawy z 27.8.2009 r. o finan-
sach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej: FinPublU) – zobowiązane są 
prowadzić rachunkowość zgodnie z  przepisami ustawy o  rachunkowości. Muszą przy 
tym uwzględnić szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek sektora publiczne-
go, zawarte w FinPublU oraz szczególne zasady rachunkowości, wynikające z rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z  5.7.2010  r. w  sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla bud żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fundu-
szy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; dalej: SzczegZasRachR). 

Zgodnie z przepisami FinPublU, plany kont dla budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych powinny 
uwzględniać, że:
1) dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budże-

tu, którego dotyczą;
2) ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów 

i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków;
3) odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na 

koniec każdego kwartału;
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4) wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje 
się nie później niż na koniec kwartału.

Zgodnie z wytycznymi SzczegZasRachR, w celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, operacje dotyczące dochodów i wydatków budżeto-
wych ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w za-
kresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wykonanych wydatków na ban-
kowych rachunkach budżetu oraz rachunkach bieżących dochodów i  wydatków 
jednostek budżetowych, za wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych 
przepisach. 

 y  Uproszczenia w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości 

Jednostki budżetowe, zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z 29.9.1994 r. o ra-
chunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.; dalej: RachU), przy prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych, uprawnione zostały (art. 4 ust. 4 RachU) – w ramach przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości – stosować uproszczenia. Możliwe jest to, pod warunkiem, że 
zastosowane uproszczenia nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne 
przedstawianie sytuacji majątkowej i  finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 
Wprowadzając zatem do stosowania uproszczenia, należy mieć na uwadze zasadę istot-
ności, wyrażoną w  art.  8 ust.  1 RachU. Obliguje ona do zapewnienia wyodrębnienia 
w księgach rachunkowych zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej oraz wyniku 
finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. 

Najczęściej stosowane uproszczenia dotyczą:
–  braku ewidencji niskocennych składników majątku jednostki, w efekcie jednorazo-

wego odpisywania ich w koszty działalności jednostki;
–  określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przełomie okresów spra-

wozdawczych;
–  zdefiniowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawoz-

dawczych;
–  wyceny materiałów (i towarów) w cenie zakupu. 

Ustalając zakres stosowanych uproszczeń, należy uwzględniać również nałożone na jed-
nostkę obowiązki sprawozdawcze. Uzyskiwane bowiem dane ewidencyjne (po zastoso-
waniu uproszczeń) muszą rzetelnie obrazować sytuację (kondycję) jednostki w różnych 
przekrojach. 

Wszystkie stosowane w jednostce rozwiązania, odbiegające od ogólnie obowiązujących, 
muszą wynikać z opracowanej przez kierownika jednostki i przyjętej do stosowania poli-
tyki rachunkowości.
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W praktyce jednostek budżetowych uproszczenia w ewidencji księgowej dotyczą zazwy-
czaj:
1) sposobu ujmowania kosztów na przełomie okresów budżetowych – niewielkie kwoty 

kosztów z okresu poprzedniego mogą być uwzględnione w kosztach okresu następ-
nego;

2) ustalenia dnia, do którego wpływające (opatrzone datą wpływu i wpisem do dzienni-
ka korespondencji) do jednostki dokumenty finansowo-księgowe ujmowane są 
w księgach minionego okresu – rozwiązanie takie jest istotne ze względu na okreso-
we sprawozdania budżetowe, w szczególności na sprawozdania budżetowe sporzą-
dzane za okresy kwartalne, które sporządzane na podstawie zapisów księgowych 
muszą być z nimi zgodne.

Jednostka może przyjąć uproszczenie w polityce rachunkowości, stanowiące, że dokumen-
ty księgowe dotyczące poprzednich okresów wpływające do jednostki po określonym 
w polityce rachunkowości dniu (np. po 20 stycznia) ujmowane są już w ewidencji roku 
bieżącego. Warunkiem wprowadzenia do stosowania takiego rozwiązania jest szczegółowe 
określenie, w jakim zakresie dokumenty poprzedniego okresu wpływają na sytuację mająt-
kową i  finansową oraz wynik finansowy jednostki, czyli w  jakim stopniu zniekształcają 
obraz sytuacji jednostki. Metodologia określenia istotności powinna zostać ustalona indy-
widualnie przez każdą jednostkę, w odniesieniu np. do wielkości rocznych przychodów, 
wartości bilansowej lub innej, charakterystycznej dla jednostki wielkości. Uwzględniając 
specyfikę prowadzonej przez jednostkę działalności oraz wpływ otoczenia (zewnętrznego 
i wewnętrznego, systemu prawnego i  innych czynników), wybór elementu stanowiącego 
punkt odniesienia, musi zawsze zostać dokonany po przeprowadzeniu szczegółowej anali-
zy oddziaływania ustalonych, na jego podstawie, rozwiązań.

W praktyce jednostek nierzadko istotność określana jest na poziomie:
–  maksymalnie 1% rocznych przychodów jednostki;
– maksymalnie 2% sumy bilansowej. 

Ustalony poziom istotności musi podlegać weryfikacji w odniesieniu do „wielkości błę-
du” dla danej pozycji bilansowej. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy operacja 
gospodarcza w  stosunku do sumy bilansowej (generowanych przychodów lub innych 
wielkości) wydaje się mało istotna, jednak w konsekwencji znacząco zmienia (lub wręcz 
wypacza) daną pozycję bilansu (lub innego elementu sprawozdania finansowego) jed-
nostki, np. należności czy zobowiązań krótkoterminowych.

Wprowadzenie uproszczeń w ewidencji może również ograniczyć konieczność sporządza-
nia korekt sprawozdań budżetowych i finansowych, które mogłyby stanowić konsekwencję 
zbyt późnego wpływu do jednostki dokumentów księgowych (szczególnie na koniec roku 
budżetowego). Przy braku odpowiednich uregulowań w polityce rachunkowości, każdora-
zowe zaistnienie takiej sytuacji powoduje konieczność ujęcia w księgach rachunkowych 
okresu, którego dotyczą, zaistniałych zdarzeń gospodarczych i odpowiednio do dokona-
nych zapisów – skorygowania sprawozdawczości (budżetowej, finansowej).
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Ustawa o rachunkowości w art. 54 określa zasady dokonywania korekt sprawozdań fi-
nansowych jednostki. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po sporządzeniu rocznego spra-
wozdania finansowego, a  przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje 
o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodują, że 
założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna 
wówczas odpowiednio zmienić to sprawozdanie. 

Korekta dokonywana jest w efekcie zmiany zapisów w księgach rachunkowych roku ob-
rotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli sprawozdanie finansowe pod-
lega badaniu przez biegłego rewidenta, dokonanie jego korekty obliguje również do po-
wiadomienia biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał, o  zakresie 
dokonanych zmian. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują 
zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się 
w informacji dodatkowej. Postępowanie inne, niż wskazane w ustawie o rachunkowo-
ści, w sytuacji braku uproszczeń w rachunkowości jednostki, może stanowić o nierze-
telności sporządzanych sprawozdań. Z tego właśnie powodu, ustalenie przez kierownika 
jednostki zakresu stosowanych uproszczeń wpływa na usprawnienie funkcjonowania 
jednostki, poprzez wyeliminowanie konieczności każdorazowej zmiany sprawozdań, nie 
wypaczając przy tym sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Uproszczenia w rachunkowości często dotyczą również sposobu ewidencji składników 
majątku trwałego jednostki. Zasady ewidencji środków trwałych określane są w nastę-
pujący sposób:
–  ewidencją na koncie 011 „Środki trwałe” objęte są środki trwałe o wartości począt-

kowej przekraczającej 3500 zł, umorzenie, stopniowo odnoszone w koszty w postaci 
amortyzacji, ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych”;

–  ewidencją na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” objęte są środki trwałe o wartości 
początkowej w przedziale między 500–3500 zł, umorzenie, jednorazowo odnoszone 
w  koszty w  momencie oddania do użytkowania, ujmowane jest na koncie 072 
„Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych”;

–  odpisywane bezpośrednio w koszty (konto 401 „Zużycie materiałów i energii”) obję-
te są środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł oraz bez względu na war-
tość początkową: książki i  inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież 
i umundurowanie, meble, dywany, inwentarz żywy.

Ogólnie obowiązujące zasady ewidencji środków trwałych obligują do ujmowania na 
koncie 011 „Środki trwałe” tych składników majątku trwałego, których wartość początko-
wa odpowiada wartości wskazanej w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: PDOPrU), czyli w wartości 
początkowej powyżej 3500 zł. Pozostałe elementy majątku trwałego, a więc składniki ma-
jątkowe o wartości początkowej poniżej kwoty 3500 zł, powinny być ewidencjonowane na 
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koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, za wyjątkiem składników majątku wskazanych 
w rozporządzeniu (§ 6.3 SzczegZasRachR). Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w SzczegZasRachR, wszystkie środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne po-
winny być amortyzowane według zasad wynikających z RachU. Jednostka może jednak 
przyjąć do stosowania stawki określone w PDOPrU lub też ustalone przez kierownika jed-
nostki. Wybór obowiązującej w jednostce metody amortyzacji musi zostać usankcjonowa-
ny w polityce rachunkowości jednostki, wraz z ewentualnymi uproszczeniami, dotyczący-
mi m.in. jednorazowych odpisów umorzeniowych.

Należy zaznaczyć, że całokształt środków trwałych jednostki musi zostać ujęty w ewi-
dencji ilościowo-wartościowej. Jej celem jest wskazanie m.in.: miejsca, w którym dany 
środek trwały się znajduje, osoby odpowiedzialnej za dany element majątku trwałego, 
czy wartości początkowej środka trwałego. 

Ani SzczegZasRachR, ani inne przepisy prawa nie określają dolnej granicy wartości 
umarzanych jednorazowo środków trwałych, co stanowi o obowiązku objęcia ewidencją 
ilościowo-wartościową wszystkich składników majątku. Nakaz ten odnosi się również 
do tych składników, które mają bardzo niską wartość początkową, ale okres ich używa-
nia jest dłuższy niż jeden rok. W celu uniknięcia prowadzenia ewidencji ilościowo-war-
tościowej niskocennych składników majątku, kierownik jednostki posiada kompetencje 
do ustalenia granicy wartości składników majątku trwałego, do której będą one bezpo-
średnio spisywane w koszty (ewidencja księgowa będzie następująca: Wn 401 „Zużycie 
materiałów i energii”/Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”), a ewidencja 
będzie jedynie dotyczyła ilości. Środki trwałe o wartości wyższej, niż ustalona przez kie-
rownika jednostki, ujmowane będą w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Stosowane w praktyce jednostek budżetowych uproszczenia mogą koncentrować się na 
jeszcze innych aspektach realizowanej rachunkowości. Mianowicie mogą określać 
w sposób odmienny, mieszczący się jednak w granicach prawa:
–  zakładowy plan kont – wskazany w SzczegZasRachR wzorcowy plan kont powinien 

zostać dostosowany do potrzeb ewidencyjnych i  informacyjnych jednostki w  taki 
sposób, aby odpowiadał specyfice prowadzonej przez nią działalności i akcentował 
jej charakterystyczne elementy;

–  zasady ewidencji na poszczególnych kontach księgowych, adekwatne dla specyfiki 
jednostki;

–  zasady dokonywania inwentaryzacji w jednostce.

Istotne jest, aby każde indywidualne rozwiązanie w zakresie rachunkowości nie wypacza-
ło (nie wywierało istotnie ujemnego wpływu) sytuacji finansowej i majątkowej jednostki 
oraz osiągniętego przez nią wyniku finansowego. 
Ponadto, rozwiązanie takie musi mieścić się w  granicach obowiązującego prawa po-
wszechnego i nie być z nim sprzeczne oraz być usankcjonowane przez kierownika jed-
nostki w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. 
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1.1.2. Ewidencja majątku (środki trwałe, pozostałe środki 
trwałe, wartości niematerialne i prawne)

 y  Aktywa trwałe

Aktywa trwałe jednostki obejmują przeznaczone na potrzeby jednostki składniki jej 
majątku o długotrwałym użytkowaniu i stosunkowo wysokiej wartości jednostkowej. 
Na aktywa trwałe składają się:
– środki trwałe;
– pozostałe środki trwałe;
– środki trwałe w budowie;
– wartości niematerialne i prawne.

Istotną rolę wśród elementów majątku trwałego jednostki odgrywają środki trwałe, 
które cechuje:
– długi (powyżej roku) okres użytkowania;
– określona (zazwyczaj znaczna) wartość początkowa;
– przenoszenie stopniowe swej wartości na wytwarzane wybory lub usługi;
– zachowanie naturalnej postaci w całym okresie użytkowania. 

Ustawa (RachU) uznaje za środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szcze-
gólności:
– nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle 

i  budynki, a  także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

– maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
– ulepszenia w obcych środkach trwałych;
– inwentarz żywy. 

W ewidencji księgowej środki trwałe ujmowane są w wartości brutto. Wartość tę sta-
nowi cena nabycia, koszt wytworzenia lub wartość z dokonanego przeszacowania (po 
aktualizacji wyceny) środków trwałych.

Cenę nabycia składnika majątkowego stanowi cena zakupu składnika aktywów, obej-
mująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu: podatku od to-
warów i  usług oraz podatku akcyzowego. W  przypadku importu, cena nabycia po-
większana jest o  obciążenia o  charakterze publicznoprawnym oraz o  koszty 
bezpośrednio związane z  zakupem i  przystosowaniem składnika aktywów do stanu 
zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Cena nabycia powiększana jest 
również o koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia 
składnika majątku do obrotu. Może ona również ulec obniżeniu. Cena nabycia zmniej-
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szana jest o rabaty, opusty, inne podobne obniżki ceny i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe 
ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w  szczególności przyjętego nieodpłatnie, 
w tym również pozyskanego w drodze darowizny – jego wycena dokonywana jest we-
dług ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W przypadku środ-
ków trwałych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzyma-
nych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być one wycenione 
w wartości określonej w tej decyzji. 

Kosztem wytworzenia środka trwałego jest wartość obejmująca koszty pozostające 
w bezpośrednim związku z danym środkiem trwałym oraz uzasadnioną część kosztów 
pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują: 
wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia zwią-
zane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem 
produktu do postaci i  miejsca, w  jakich się znajduje w  dniu wyceny. Jeżeli nie jest 
możliwe ustalenie kosztu wytworzenia, wycena składnika majątkowego dokonywana 
jest według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniej-
szonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku 
produktu w toku – także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się m.in. kosztów: 
– stanowiących konsekwencję niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i  strat 

produkcyjnych;
– ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miej-

sca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;
– magazynowania wyrobów gotowych i  półproduktów, chyba że poniesienie tych 

kosztów jest niezbędne w procesie produkcji. 

W uzasadnionym przypadku cena nabycia lub koszt wytworzenia mogą być powięk-
szone o koszty, w postaci m.in.: odsetek, prowizji, opłat manipulacyjnych, obsługi zo-
bowiązań zaciągniętych w celu finansowania zakupu lub wytworzenia środków trwa-
łych, a także związanych z nimi różnic kursowych, a pomniejszone o przychody z tego 
tytułu.

W niektórych przypadkach wartość początkowa środka trwałego może ulec zmianie. Uza-
sadnieniem zmiany wartości początkowej jest wysoka inflacja, której konsekwencją jest 
zbyt niska wartość brutto środka trwałego w odniesieniu do cen rynkowych. Na mocy od-
rębnych przepisów prawa dokonywana jest wówczas (zazwyczaj na początek roku obra-
chunkowego) aktualizacja wartości środka trwałego. W praktyce polega ona na przelicze-
niu dotychczasowej wartości początkowej środka trwałego z uwzględnieniem (odgórnie 
ustalonych) wskaźników przeliczeniowych.

Ewidencja środków trwałych dokonywana jest na koncie 011 „Środki trwałe”. Konto 
011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i  zmniejszeń wartości początkowej tzw. 
podstawowych środków trwałych, związanych z  wykonywaną działalnością jednostki. 
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1. Rachunkowość

Cechą charakterystyczną środków trwałych ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” jest 
wartość początkowa, przekraczająca wartość wyrażoną w  PDOPrU (czyli wartość 
przekraczająca 3500 zł) oraz stopniowe odnoszenie ich wartości w koszty działalności 
jednostki (amortyzacja). Do środków trwałych ujmowanych na koncie 011 „Środki 
trwałe” zalicza się również dokonane ulepszenia w obcych środkach trwałych, stano-
wiące sfinansowane ze środków na inwestycje nakłady poniesione w celu dostosowania 
obcego środka trwałego do potrzeb użytkownika tego środka trwałego. Źródłem fi-
nansowana środków trwałych są środki finansowe przeznaczone na realizację wydat-
ków o charakterze majątkowym (grupowanych zgodnie z podziałkami klasyfikacji bu-
dżetowej).

Strona Wn konta 011 „Środki trwałe” służy do ujmowania wszelkich zwiększeń z tytu-
łu przychodów środków trwałych oraz zwiększeń ich wartości początkowej. Zwiększe-
nie stanu środków trwałych następuje pod datą: przyjęcia środka trwałego do użytko-
wania z  budowy, dostawy od kontrahenta, nieodpłatnego otrzymania od podmiotu 
przekazującego. 

Strona Ma konta 011 „Środki trwałe” służy natomiast do ewidencji wszelkich zmniej-
szeń stanu środków trwałych oraz ich wartości początkowej, za wyjątkiem umorzenia 
środków trwałych ewidencjonowanego na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych”. Zmniejszenie stanu środków trwałych nastę-
puje pod datą: postawienia środka trwałego w stan likwidacji, ujawnienia niedoboru, 
powstania szkody, nieodpłatnego przekazania środka trwałego lub jego sprzedaży.

Na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe” ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu go-

towych środków trwałych lub inwestycji;
2) wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
3) wartość ulepszenia w obcych środkach trwałych;
4) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
5) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktu-

alizacji ich wyceny.

Typowe operacje gospodarcze ewidencjonowane na stronie Wn konta 011 „Środki 
trwałe” przedstawia tabela 1.
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1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja 

Tabela 1. Typowe operacje gospodarcze ujmowane na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe”

Treść operacji gospodarczej Konto 
przeciwstawne

1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych z:
 zakupu środków gotowych, niewymagających montażu;
 zakończonej i rozliczonej inwestycji;
 nieodpłatnego przekazania w ramach darowizny lub spadku;
 nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę w wartości wskazanej 

w tej decyzji:
– wartość dotychczasowego umorzenia,
– wartość nieumorzona;

 ujawnienia nadwyżek.
2. Wzrost wartości początkowej środka trwałego w wyniku jego ulepszenia.
3. Wzrost wartości początkowej środka trwałego w wyniku urzędowej 

aktualizacji jego wartości. 

080
080
800

071
800
240
080

240

Źródło: opracowanie własne na podstawie SzczegZasRachR.

Strona Ma konta 011 „Środki trwałe” służy do ujmowania w szczególności:
1) wycofania środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu znisz-

czenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
2) ujawnionych niedoborów środków trwałych;
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, dokonanej na skutek aktuali-

zacji ich wyceny.

Typowe operacje gospodarcze ewidencjonowane na stronie Ma konta 011 „Środki trwa-
łe” przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Typowe operacje gospodarcze ujmowane na stronie Ma konta „Środki trwałe”

Treść operacji gospodarczej Konto 
przeciwstawne

1.  Nieodpłatne przekazanie środka trwałego:
– dotychczasowe umorzenie;
– wartość nieumorzona.

2.  Wycofanie środka trwałego z użytkowania na skutek:
	 •	sprzedaży,

– dotychczasowe umorzenie,
– wartość nieumorzona;

	 •	zwrotu	dostawcy	w czasie	trwania	gwarancji,
	 •	całkowitej	likwidacji	(np.	na	skutek	nieprzydatności,	uszkodzenia)

– dotychczasowe umorzenie,
– wartość nieumorzona.

071
800

071
800
240

071
800


