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Rozdział I. Ewidencja niskocennych 
środków trwałych w jednostce budżetowej 
i samorządowym zakładzie budżetowym

1. Wyjaśnienie pojęć
środki trwałe (art. 3 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości; t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 330 ze zm.) – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczo-
ne na potrzeby jednostki. 

Pozostałe środki trwałe – składniki majątku trwałego jednostki, o przewidywa-
nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, które na podstawie przepisów ustawy 
z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 
ze zm.) mogą podlegać jednorazowemu odpisaniu w koszty, w momencie oddania ich do 
użytkowania. Ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500 zł. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżeto-
wych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289) do środków trwałych, które mogą zostać spisane jednorazowo w koszty (umo-
rzone jednorazowo) w miesiącu przyjęcia do używania, zalicza się:

•	 książki	i	inne	zbiory	biblioteczne,

•	 środki	dydaktyczne	służące	procesowi	dydaktyczno-wychowawczemu	realizowane-
mu w szkołach i placówkach oświatowych,

•	 odzież	i	umundurowanie,	

•	 meble	i	dywany,	
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•	 inwentarz	żywy,	

•	 pozostałe	środki	trwałe	oraz	wartości	niematerialne	i	prawne	o	wartości	nieprzekra-
czającej wielkości ustalonej w przepisach PDOPrU, dla których odpisy amortyzacyjne 
są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie odda-
nia do używania.

Niskocenne składniki majątku – elementy majątku zdefiniowane według kryterium 
wartościowego, rodzajowego przez kierownika jednostki, w ramach przyjętych uprosz-
czeń w polityce rachunkowości jednostki. Podlegają jednorazowemu odpisaniu w koszty 
działalności jednostki w momencie zakupu. Podlegają ewidencji ilościowej.

Polityka rachunkowości – dokumentacja opisująca w języku polskim przyjęte przez 
jednostkę zasady rachunkowości. 

Amortyzacja – wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych na skutek ich użytko-
wania, stanowiące koszty działalności jednostki.

umorzenie środków trwałych – okresowe zmniejszanie wartości początkowej środków 
trwałych o wartość ich zużycia.

2. Komentarz
2.1. Wprowadzenie
Składniki majątku jednostki, spełniające warunki uznania ich za środki trwałe, ale o ni-
skiej wartości początkowej, mogą być ewidencjonowane i amortyzowane (umarzane) 
na zasadach ogólnych. Możliwe jest też, w ramach dopuszczonych w RachU, stosowanie 
uproszczeń, przyjęcie odmiennych (uproszczonych) zasad ewidencyjnych, odnoszących 
się do niskocennych składników majątku jednostki. Ustalone przez kierownika jednostki 
uproszczenia nie mogą jednak powodować wypaczenia sytuacji finansowej i majątkowej 
jednostki ani wpływać negatywnie na wynik finansowy.

Składniki majątku trwałego o wartości początkowej do 3500 zł mogą być:

•	 ujmowane	w	ewidencji	księgowej	oraz	amortyzowane	według	zasad	ogólnych,

•	 ujmowane	w	ewidencji	bilansowej	środków	trwałych	oraz	amortyzowane	jednorazo-
wo w momencie przekazania ich do użytkowania,

•	 nieujmowane	w	ewidencji	środków	trwałych	oraz	niepoddawane	okresowemu	ich	
amortyzowaniu, ale w całości spisane w koszty działalności jednostki.

ustawa o rachunkowości nie definiuje żadnych kryteriów uznania składników 
majątku trwałego za niskocenne. Nie odnosi się również do sposobu ich ujmowa-
nia w prowadzonej przez jednostkę ewidencji (bilansowej, pozabilansowej). Z tych 
względów decyzję dotyczącą sposobu ujmowania niskocennych składników aktywów 
długotrwałego użytkowania w ewidencji pozabilansowej podejmuje kierownik jednostki. 
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Prowadzona ewidencja musi uwzględniać zasady zapewnienia kontroli nad tego rodzaju 
składnikami majątku. Z punktu widzenia RachU – wyceny bilansowej i ustalania wyniku 
finansowego – składniki te po ich jednorazowym odpisaniu w koszty nie mają już (więk-
szego) znaczenia w ewidencji bilansowej (ich wartość netto wynosi zero). 

2.2. Zasady uznania składników majątku za niskocenne
W praktyce funkcjonowania jednostek najczęściej za niskocenne składniki majątku 
długotrwałego użytkowania uznaje się te, których wartość jednostkowa jest mniejsza niż 
3500 zł. Kwota ta wynika z ustawy z PDOPrU. Jednakże to do kierownika jednostki nale-
ży decyzja, czy wszystkie tego typu składniki ująć w ewidencji pozabilansowej, czy tylko 
pewne ich kategorie. Łatwiejsze do praktycznego zastosowania jest określenie rodzajów 
składników majątku objętych ewidencją jedynie ilościową, chociaż częściej w praktyce 
stosowane jest kryterium wartościowe. 

Nierzadką praktyką jest określenie kryteriów wartościowych, z uwzględnieniem prze-
działów wartości początkowej, determinującej sposób ewidencji. A zatem np. składniki 
majątku o wartości początkowej do 500 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty 
działalności jednostki (ewidencja ilościowa pozabilansowa), natomiast te, których 
wartość początkowa mieści się w przedziale od 501 do 3500 zł (lub np. 100–3500 zł), 
objęte są ewidencją bilansową. Konsekwencją przyjętych rozwiązań jest przynajmniej 
częściowe objęcie niskocennych składników majątku trwałego ewidencją pozabilanso-
wą, przy czym możliwe jest także ujmowanie w ewidencji pozabilansowej wszystkich 
niskocennych składników długotrwałego użytkowania. Przyjęty przez jednostkę sposób 
ewidencji będzie determinowała wielkość i specyfika działalności tej jednostki (respekto-
wanie zasady istotności oraz wpływu ustalonych rozwiązań na wynik finansowy), a także 
wielkość i struktura posiadanego majątku trwałego. Przyjęcie indywidualnych rozwiązań 
powoduje konieczność ich usankcjonowania (opisania) w wewnętrznej dokumentacji 
jednostki – polityce rachunkowości. 

Przykładowy zapis w polityce rachunkowości, dotyczący ujmowania 
niskocennych składników w prowadzonej ewidencji
Składniki majątku jednostki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok 
oraz wartości początkowej równej lub niższej niż kwota 1500 zł zaliczane są bezpośred-
nio do kosztów zużycia materiałów. Kontrolę i ewidencję tych składników prowadzi 
pozaksięgowo komórka administracyjno-gospodarcza, w sposób umożliwiający identy-
fikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzial-
nych. 

Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę 1500 zł do 3500 zł wprowa-
dzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarzane jednorazowo, w miesią-
cu przyjęcia ich do używania (odmiennie niż w przypadku środków trwałych o wartości 
początkowej powyżej 3500 zł, które amortyzowane są z zastosowaniem liniowej metody 
amortyzacji).
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Ewidencja wyposażenia
Wprawdzie jednostki prowadzące księgi rachunkowe nie mają obowiązku prowadzenia 
ewidencji wyposażenia, muszą jednak prowadzić ewidencję środków trwałych. Z uwagi 
na fakt, iż w praktyce przyjęto, że niskocenne składniki majątku trwałego określane są 
jako wyposażenie, kierując się zasadą istotności, jednostka może: 

1) ustalić wartość niskocennych składników majątku trwałego – wyposażenia, do celów 
bilansowych według kryteriów podatkowych i dokonywać jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania; w takiej sytuacji niskocenne 
składniki należy ująć w ewidencji środków trwałych,

2) wydatki poniesione na nabycie wyposażenia ujmować w koszty w miesiącu oddania 
ich do używania i prowadzić pozabilansową ewidencję tych składników.

Ewidencja pozabilansowa
Objęcie ewidencją pozabilansową elementów majątku trwałego musi zapewnić kontrolę 
nad posiadanymi składnikami majątku. Z tego m.in. względu ewidencja pozabilansowa 
powinna zostać ustalona przez kierownika jednostki w taki sposób, aby zapewniona 
została możliwość identyfikacji poszczególnych elementów majątku, miejsca ich użyt-
kowania oraz osób, którym powierzona została odpowiedzialność za nie. Pozabilansowa 
ewidencja składników powinna zawierać w szczególności:

1) kolejny numer wpisu,

2) datę nabycia składnika majątku,

3) numer faktury lub numer rachunku,

4) nazwę składnika majątkowego,

5) cenę zakupu lub jego koszt wytworzenia,

6) numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposaże-
nia,

7) datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwi-
dacji elementu majątku.

Z uwagi na specyfikę posiadanych składników majątku trwałego jednostka powinna 
dostosować zakres informacyjny ewidencji pozabilansowej do indywidualnych potrzeb.
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3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
3.1. Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego 
jednostki
Do ewidencji posiadanych przez jednostkę składników majątku służą konta zespołu 0 
„Majątek trwały”. Jednakże elementy majątku długotrwałego użytkowania, których 
wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500 zł, mogą być ujmowane na kontach:

•	 013	„Pozostałe	środki	trwałe”,

•	 401	„Zużycie	materiałów	i	energii”.

Sposób ewidencji uzależniony jest od wartości początkowej składnika majątku oraz 
wewnętrznych uregulowań jednostki w tym zakresie.

Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” służy do ewidencji składników długoterminowego 
majątku jednostki, które podlegają jednorazowemu umorzeniu, dokonywanemu w mie-
siącu przyjęcia do użytkowania. Ewidencji na koncie 013 podlegają zatem te z pozosta-
łych środków trwałych będących w użytkowaniu, które na mocy decyzji kierownika jed-
nostki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Nie podlegają ujmowaniu na koncie 
013 te z pozostałych środków trwałych, które, również na podstawie decyzji kierownika 
jednostki, ewidencjonowane są jedynie ilościowo. Wyłączenie z ewidencji ilościowo-war-
tościowej zazwyczaj dotyczy tych elementów majątku, które podlegają szczegółowej, 
imiennej ewidencji lub co do których wystarczające jest zastosowanie kontroli ilościowej.

Ujęte na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ewidencjonowane są w wartości począt-
kowej, na którą składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia. Strona Wn konta 013 
służy do ewidencji zwiększeń stanu środków trwałych w użytkowaniu, natomiast strona 
Ma tego konta służy do ewidencji zmniejszeń stanu oraz wartości początkowej pozosta-
łych środków trwałych.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

2) stwierdzone nadwyżki środków trwałych w używaniu, 

3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, zniszczenia, zuży-
cia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Zarówno w trakcie roku budżetowego, jak i na jego zakończenie konto 013 może wy-
kazywać saldo Wn. Oznacza ono wartość początkową objętych ewidencją księgową 
pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu jednostki.



8

Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej…

Na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” ujmowane są uznane za niskocenne 
składniki majątku trwałego, których ewidencja, zgodnie z decyzją kierownika jednostki, 
dokonywana jest w ciężar kosztów działalności, w miesiącu oddania ich do używania. 
Zaewidencjonowane na koncie 401 składniki majątku trwałego podlegają ewidencji 
jedynie ilościowej (ewidencja pozabilansowa).

Wartość posiadanego przez jednostkę majątku trwałego ulega systematycznemu zmniej-
szeniu na skutek stopniowego zużycia. Odzwierciedlające je umorzenie wartości po-
czątkowej pozostałych środków trwałych, czyli środków trwałych umarzanych poprzez 
jednorazowe odniesienie w koszty ich wartości początkowej w miesiącu oddania do 
użytkowania, ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Ujęciu na koncie 072 
podlega więc umorzenie:

1) książek i innych zbiorów bibliotecznych,

2) środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizo-
wanemu w jednostkach i placówkach oświatowych,

3) umundurowania i odzieży, używanych w okresie powyżej roku,

4) mebli oraz dywanów,

5) inwentarza żywego,

6) pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną 
w przepisach podatkowych (3500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne (umo-
rzeniowe) uznawane są za koszt uzyskania przychodów w całości (100% wartości 
początkowej) w miesiącu oddania do użytkowania.

Strona Ma konta 072 obrazuje zaewidencjonowane, naliczone 100% umorzenie pozosta-
łych środków trwałych (również zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 zł), które:

1) zostały wydane do używania (bez względu na sposób ich nabycia, czyli składników 
majątku zarówno zakupionych przez jednostkę, jak i pozyskanych nieodpłatnie 
w ramach otrzymanych darowizn lub w ramach centralnego zaopatrzenia),

2) przyjęte zostały na stan w efekcie ujawnionych nadwyżek.

Na stronę Ma konta 072 odnoszone jest również dotychczasowe umorzenie używanych 
pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek i samorzą-
dowych zakładów budżetowych na podstawie decyzji administracyjnych.

Strona Wn konta 072 służy natomiast do ujmowania zmniejszenia wartości umorzenia, 
w wysokości odpowiadającej rozchodowanym pozostałym środkom trwałym (oraz war-
tościom niematerialnym i prawnym). Zmniejszenie umorzenia może być spowodowane 
zużyciem składników majątku, ich zniszczeniem, ujawnieniem niedoboru, powstaniem 
szkody lub nieodpłatnym przekazaniem składnika majątku jednostki lub jego sprze-
dażą. Według wytycznych SzczegZasRachR nie jest wymagane prowadzenie ewidencji 
analitycznej do konta 072. Rozwiązanie takie wynika z faktu, iż przy 100% umorzeniu 
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tych składników w momencie oddania ich do używania wartość umorzenia odpowiada 
wartości początkowej pozostałych środków trwałych, ujętej w ewidencji księgowej jed-
nostki. Oznacza to, iż saldo konta 072 koryguje wartość początkową elementów majątku 
trwałego ujętych na koncie 013 (również 014 i 020 w części odpowiadającej wartościom 
niematerialnym i prawnym umarzanym jednorazowo), co powoduje, iż ich wartość 
bilansowa jest równa zeru.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma. Saldo to oznacza umorzenie (utratę) wartości 
początkowej będących w używaniu środków trwałych podlegających całkowitemu umo-
rzeniu w miesiącu przekazania do użytkowania. Jest ono (saldo konta 072) równe sumie 
sald kont 013 i 014 oraz 020 w części dotyczącej wartości niematerialnych i prawnych 
umarzanych w 100% w miesiącu wydania do używania. 

Ewidencja umorzenia pozostałych środków trwałych dokonywana jest w korespondencji 
z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Na stronie Wn konta 401 ujmowana jest 
amortyzacja pozostałych środków trwałych, odzwierciedlająca wartość pieniężną doko-
nanego umorzenia wartości początkowej tych składników majątku długoterminowego.

Saldo konta 401 w końcu roku obrotowego przenoszone jest na stronę Wn konta 860 
„Wynik finansowy”, a konto 401 nie wykazuje salda.

3.2. Zwiększenie stanu posiadanych niskocennych środków 
trwałych 
Jednostka budżetowa może zakupić składniki majątku długoterminowego z przyznane-
go do realizacji rocznego planu finansowego. Specyficzne zasady funkcjonowania sektora 
publicznego wymuszają uprzedniość planowania w stosunku do realizacji wydatków 
budżetowych. Z tego względu nabycie składnika majątku trwałego o wartości początko-
wej do 3500 zł musi znaleźć odzwierciedlenie w wielkościach planowanych do realizacji 
w trakcie roku budżetowego wydatków budżetowych. Zaznaczyć należy, iż zakup pozo-
stałych środków trwałych finansowany jest ze środków budżetowych przeznaczonych na 
działalność bieżącą jednostki budżetowej (wydatki bieżące). Wyjątek stanowi pierwsze 
wyposażenie w pozostałe środki trwałe. Finansowanie dokonywane jest wówczas ze 
środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje (czyli są to wydatki budżetowe 
o charakterze majątkowym), podobnie jak np. koszty budowy nowego obiektu, do które-
go „trafi” pierwsze wyposażenie. 

Ewidencja zakupu środka trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 
3500 zł będzie zależała od zasad przyjętych w polityce rachunkowości jednostki. Zgod-
nie z ogólną zasadą ewidencja dokonana zostanie zgodnie ze schematem 1.
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Schemat nr 1. Zakup pozostałego środka trwałego

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

201 „Rozrachunki 
z odbiorcami 

i dostawcami”

130 „Rachunek bieżący 
jednostki” lub 131 
„Rachunek bieżący 

samorządowych zakładów 
budżetowych”

(1)  (2) (1) (2)

   

401 „Zużycie materiałów 
i energii” 

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”

(3)  (3)

  

objaśnienia:

1. Faktura za zakupiony składnik majątku o wartości początkowej poniżej 3500 zł.

2. Zapłata za zakupiony środek trwały.

3. Wydanie pozostałego środka trwałego do użytkowania – odpisanie wartości począt-
kowej w koszty działalności.

Jeżeli natomiast wartość początkowa nabywanego przez jednostkę budżetową składnika 
majątku, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, zawartymi w polityce rachunkowo-
ści umożliwia dokonanie ewidencji bezpośrednio w koszty działalności, ujęcie księgowe 
operacji zakupu niskocennego elementu majątku zostanie dokonane zgodnie ze schema-
tem 2.

Schemat nr 2. Zakup pozostałego środka trwałego odnoszonego bezpośrednio w koszty 

401 „Zużycie materiałów 
i energii”

201 „Rozrachunki 
z odbiorcami 

i dostawcami”

130 „Rachunek bieżący 
jednostki” lub 131 
„Rachunek bieżący 

samorządowych zakładów 
budżetowych”

(1)  (2) (1) (2)

   

objaśnienia: 

1. Otrzymana faktura za zakupiony składnik majątku o niskiej wartości początkowej 
(określonej wytycznymi polityki rachunkowości jednostki).

2. Zapłata za zakupiony niskocenny środek trwały.
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3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami

Zwiększenie stanu posiadania majątku o długim okresie użytkowania może być doko-
nane w wyniku przyjęcia składników majątku, stanowiących pierwsze wyposażenie. 
Finansowanie tak pozyskanych elementów majątku następuje w ramach wydatków 
o charakterze majątkowym, natomiast ich przyjęcie do użytkowania oraz umorzenie 
następuje zgodnie ze schematem 3.

Schemat nr 3. Przyjęcie pozostałych środków trwałych z inwestycji jako pierwsze wyposażenie

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

080 „Środki trwałe 
w budowie (inwestycje)”

800 „Fundusz 
jednostki”

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 
i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych”

(1)  (1) (2) (2)

    

objaśnienia:

1. Przyjęcie pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie.

2. Umorzenie pozostałych środków trwałych przyjętych do używania z zakończonej 
inwestycji sfinansowanej ze środków na inwestycje w miesiącu oddania do używania 
(jako pierwsze wyposażenie nowych obiektów).

Stan posiadanego przez jednostkę majątku o długim okresie użytkowania i wartości po-
czątkowej niższej niż 3500 zł może zostać zwiększony w wyniku ujawnienia elementów 
majątku np. w efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji. Stwierdzone nadwyżki podlega-
ją ewidencji w księgowości jednostki zgodnie ze schematem 4.

Schemat nr 4. Ujawnione nadwyżki pozostałych środków trwałych

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

240 „Pozostałe 
rozrachunki”

(1)  (1)

  

objaśnienia:

1.  Ewidencja ujawnionych nadwyżek składników majątku jednostki.

Składniki majątku trwałego o wartości początkowej niższej niż 3500 zł mogą być rów-
nież pozyskane przez jednostkę w ramach nieodpłatnego przekazania. Sposób ujęcia 
w księgach rachunkowych uzależniony jest od podmiotu przekazującego nieodpłatnie 
składniki majątku. Jeżeli przekazane one zostaną przez inną jednostkę budżetową, 
samorządowy zakład budżetowy lub na podstawie decyzji właściwego organu – ujęcie 
w księgach rachunkowych nastąpi według schematu 5.
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Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej…

Schemat nr 5. Nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”

(1)  (1)
  

objaśnienia:

1. Ewidencja otrzymanych pozostałych środków trwałych od innych jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych lub na mocy decyzji właściwych 
organów.

Nieodpłatne pozyskanie środków w formie darowizny od innych podmiotów odzwiercie-
dlone zostanie w księgach rachunkowych zgodnie ze schematem 6.

Schemat nr 6. Darowizna pozostałych środków trwałych od innych jednostek i osób

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

760 „Pozostałe przychody 
operacyjne”

(1)  (1)
  

objaśnienia:

1. Otrzymane pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny od innych pod-
miotów lub osób.

Jednostka budżetowa może również zostać wyposażona w nowe pozostałe środki trwałe 
w ramach centralnego zaopatrzenia. Operacja gospodarcza obrazująca zwiększenie 
stanu posiadanego majątku trwałego, jak każda dotycząca prowadzonej przez jednostkę 
budżetową działalności, musi zostać odzwierciedlona w księgach rachunkowych. Ewi-
dencja dokonana zostanie zgodnie ze schematem 7.

Schemat nr 7. Pozostałe środki trwałe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

013 „Pozostałe środki 
trwałe” 800 „Fundusz jednostki”

(1)  (1)
  

objaśnienia:

1.  Nowe pozostałe środki trwałe pozyskane w ramach centralnego zaopatrzenia.
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3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami

3.3. Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków 
trwałych
Odzwierciedleniem rozchodów posiadanych przez jednostkę pozostałych środków trwa-
łych są zapisy dokonane na stronie Ma konta 013. Zapisy te mogą dotyczyć zmniejszenia 
stanu posiadanego majątku w wyniku likwidacji pozostałego środka trwałego wskutek 
jego całkowitego zużycia lub w efekcie dokonanej jego sprzedaży. Operacje gospodarcze, 
odzwierciedlające przedstawione sytuacje, ujęte zostaną w księgach rachunkowych jed-
nostki zgodnie ze schematem 8.

Schemat nr 8. Zmniejszenie stanu pozostałych środków trwałych w efekcie likwidacji lub sprzedaży

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

(1) saldo saldo (1)
  

objaśnienia:

1. Likwidacja pozostałych środków trwałych lub ich sprzedaż.

Zmniejszenie stanu posiadanego przez jednostkę majątku może nastąpić w wyniku 
stwierdzonych niedoborów lub wystąpienia szkód. Ewidencja zaistniałej sytuacji doko-
nana zostanie zgodnie ze schematem 9.

Schemat nr 9. Ewidencja niedoborów i szkód pozostałych środków trwałych

240 „Pozostałe 
rozrachunki”

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”

(1) (2) saldo (1) (2) saldo

   

objaśnienia:

1.  Stwierdzone niedobory oraz szkody w pozostałych środkach trwałych.

2.  Wyksięgowanie umorzenia pozostałych środków trwałych.

Jednostka budżetowa może także niektóre z posiadanych pozostałych środków trwałych, 
np. uznanych za nieprzydatne dla prowadzonej przez jednostkę działalności, nieodpłat-
nie przekazać na rzecz innych podmiotów. Ujęcie nieodpłatnego przekazania dokonane 
zostanie zgodnie ze schematem 10.
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Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej…

Schemat nr 10. Nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych

013 „Pozostałe środki 
trwałe”

072 „Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”

saldo (1) (1) saldo
  

objaśnienia:

1.  Nieodpłatne przekazanie używanych pozostałych środków trwałych.

4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia 
ewidencyjnego
Zgodnie z wytycznymi SzczegZasRachR do konta 013 wymagane jest prowadzenie ewi-
dencji szczegółowej. Zorganizowana jako ewidencja ilościowo-wartościowa ma na celu 
umożliwienie ustalenia wartości początkowej oraz ilości pozostałych środków trwałych 
oddanych do używania. Ponadto powinna ona zapewnić określenie miejsca użytkowania 
poszczególnych składników majątkowych. Ewidencja wartościowa powinna być zorga-
nizowana według grup rodzajowych środków trwałych. Jeżeli natomiast ze specyfiki 
działalności jednostki wynika konieczność doprecyzowania ewidencji szczegółowej, 
może ona zostać zorganizowana w formie:

•	 imiennych	kart	ewidencyjnych	(dotyczących	sprzętu,	odzieży),

•	 indywidualnych	kart	pozostałych	środków	trwałych	(np.	kart	narzędziowych).

Z uwagi na specyfikę pozostałych środków trwałych (np. ich wartości, znaczenia dla 
prowadzonej działalności) mogą być wprowadzone inne zindywidualizowane narzędzia 
ewidencyjne.

Dokumentami, służącymi do zobrazowania zmiany stanu pozostałych środków trwałych 
(ewidencjonowanych na koncie 013), służą:

1) OT „Przyjęcie środka trwałego” dokumentuje przyjęcie do używania środka trwałe-
go. Jego przedmiotem może być zarówno nowy, jak i używany środek trwały nabyty 
lub wytworzony we własnym zakresie. Podstawę do wystawienia dokumentu OT 
stanowi w przypadku:

a) zakupu: faktura VAT dostawcy lub rachunek, w przypadku dużych firm wraz 
z protokołem odbioru technicznego środka trwałego,

b) ujawnienia środka trwałego w trakcie inwentaryzacji: zestawienie spisu z natury 
oraz protokół komisji inwentaryzacyjnej,
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5. Powiązania ze sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową

c) wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie: dokumentacja inwesty-
cyjna,

d) nieodpłatnego nabycia: umowa darowizny lub umowa spadku.

 Dokument OT powinien być kompletny oraz rzetelny, a więc zawierać wszystkie 
wymagane przepisami elementy oraz zgodne z rzeczywistością informacje.

2) LT „Likwidacja środka trwałego” stanowi dokument rozchodowy środka trwałego. 
Likwidacja oznacza usunięcie środka trwałego z eksploatacji i wycofanie go z ewi-
dencji składników rzeczowych aktywów. Na podstawie dokumentu LT może nastąpić 
likwidacja fizyczna, a następnie likwidacja księgowa, której konsekwencją jest wy-
księgowanie wartości danego środka trwałego z ewidencji księgowej jednostki.

3) PT „Przekazanie środka trwałego” dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka 
trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka trwałego z innej jednost-
ki. 

4) MN/MT „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego/nietrwałego” służy do udo-
kumentowania przeniesienia środków trwałych lub pozostałych środków trwałych.

W przypadku niskocennych środków trwałych (odpisywanych bezpośrednio w koszty 
działalności jednostki) zmiana ich stanu dokonywana jest na podstawie:

•	 faktury	zakupu,

•	 protokołu	nieodpłatnego	przekazania,

•	 decyzji	właściwego	organu.

Natomiast ewidencja pozabilansowa prowadzona jest na podstawie wewnętrznych ure-
gulowań jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

5. Powiązania ze sprawozdawczością i klasyfikacją 
budżetową
Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi
Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” może wykazywać saldo Wn, oznaczające wartość 
początkową objętych ewidencją księgową pozostałych środków trwałych, znajdujących 
się w używaniu przez jednostkę. Z uwagi na zasady sporządzania bilansu saldo konta 
013 korygowane jest o wartość umorzenia ewidencjonowanego na koncie 072. Z tego 
względu saldo konta 013 nie występuje w bilansie – pozostałe środki trwałe umarzane 
są w 100% w chwili wydania ich do używania, dlatego saldo sum z kont 013 i 072 równa 
się zeru.

Obowiązkiem jednostki posiadającej majątek jest, oprócz okresowego ustalenia jego 
stanu, również dokonanie jego wyceny. Wycena dokonywana jest również na podstawie 
przepisów RachU. Szczegółowe zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów definiują 
przepisy art. 28 RachU. Zgodnie z nimi aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na 


