
 

  

 

EWIDENCJA KSIĘGOWA 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH 



Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)  
 

Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdatne do 

użytku:  

 stanowiące przedmiot własności lub współwłasności Uczelni:  

 nieruchomości tj. grunty, budynki, budowle i urządzenia trwale związane z 

gruntem oraz lokale stanowiące odrębną nieruchomość, 

 maszyny i urządzenia, 

 środki transportu, 

 inwentarz żywy, 

 inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia o przewidywanym 

okresie użytkowania dłuższym niż rok, 

 ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, 

 prawo użytkowania wieczystego gruntów, 

 wartości niematerialne i prawne:  

• autorskie prawa majątkowe, licencje i koncesje, 

• prawa do projektów, wynalazków, patentów, 

• know – how, 

• koszty zakończonych prac rozwojowych. 

 



 

Podział środków trwałych ze względu na wartość początkową rzeczowych 

składników majątkowych: 

 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej  

powyżej 10 000,00 zł (brutto), których ewidencja księgowa prowadzona jest dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych w Dziale Ewidencji Księgowej na 

podstawie wystawionych przez użytkowników głównych dowodów przyjęcia 

„OTS” i „OTSZ”, 

 środki trwałe niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne  

o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł (brutto), ale wyższej 

niż 700,00 zł(brutto),  których ewidencja księgowa prowadzona jest dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych w Dziale Ewidencji Księgowej na 

podstawie wystawionych przez użytkowników głównych dowodów przyjęcia 

„OTN” i „OTZN”, 

 materiały, wyposażenie o wartości początkowej poniżej 700,00 zł, które 

podlegają ewidencji ilościowej w jednostkach organizacyjnych według ceny 

zakupu, a ich ewidencję wartościową prowadzi Dział Ewidencji Księgowej 

według przedstawionych dokumentów nabycia, 



 ponadto: 

• niezależnie od ceny zakup na stan  środków trwałych lub środków trwałych 

niskocennych przyjmowane jest  wyposażenie biurowe (meble) i drobny 

sprzęt gospodarstwa domowego, 

• niezależnie od ceny zakupu zwiększa się wartość początkową środka 

trwałego w przypadku nabycia części lub elementów wyposażenia, które  

podnoszą  jego  wartość użytkową, 

• programy komputerowe wprowadzane są na stan wartości niematerialnych  

i prawnych o wartości zakupu  równej i wyższej niż 700,00 zł (brutto), które 

posiadają licencje na okres dłuższy niż 1 rok. 

 

 

Amortyzacja: 

Gdy wartość zakupu rzeczowego składnika majątkowego przekracza 10 000,00 zł 

(brutto) jest wprowadzany na stan majątku Uczelni jako środek trwały i 

dokonywane są odpisy amortyzacyjne przez okres wynikający z załącznika ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku  dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 

poz. 1406 t.j. ) 



Grupy środków trwałych dot. Działu Aparatury 

 

GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

GRUPA 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 

GRUPA 6 - urządzenia techniczne 

GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej  

niesklasyfikowane 

GRUPA 920 - wartości niematerialne i prawne. 


