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Zarządzenie nr 27 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 
w sprawie zasad ewidencji środków trwałych ,wartości niematerialnych                 

i prawnych oraz aparatury naukowo-badawczej 
 

 
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018, poz. 
395, z późn. zm.), art.22a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (tj. Dz. U. 2018 poz.87), art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo                            
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.),  ustawy z dnia                    
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz. U. 2017, poz. 
2343, z późn. zm.)  oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2016 poz.1864) zarządzam co 
następuje:  
 
 

ŚRODKI TRWAŁE 
 

§ 1 
 
1. Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,                          

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zalicza 
się w szczególności:  
1) nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle               

i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,  

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,  

3) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

4) inwentarz żywy. 

 
2. Przedmioty rzeczowe,  o wartości początkowej do 500, 00 zł  nie podlegają 

ewidencji, odpisywane są w koszty zużycia materiałów pod datą zakupu lub wydania 
z magazynu (dopuszczalne jest  uznanie przedmiotu rzeczowego za wyposażenie 
kiedy użytkowany jest dłużej niż 1 rok). 

3. Przedmioty rzeczowe, spełniające kryteria wymienione w ust. 1, o wartości 
początkowej : 

1) od   500,01  - 1 500,00 zł określane są  jako wyposażenie,  

2) od 1 500,01 – 10.000 zł określane są jako środki trwałe o niskiej wartości, 

3) powyżej 10.000 zł określane są jako środki trwałe. 
 
4. Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki 

trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka 
trwałego.  
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§ 2 
 
1. Ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub 

rekonstrukcji i powoduje wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do wartości                    
z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności 
okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami,                          
z uwzględnieniem art. 16g, ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.   
 

2. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku czynności wymienionych w ust. 1 
zwiększa się wartość początkową środków trwałych  o poniesione na ten cel wydatki 
wg następujących zasad: 
1) wydatki na łączną kwotę: 

a) do 3.500 zł  dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji do                   
31.12.2017 r. 

b) do 10.000 zł dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji  po 
01.01.2018 r. 

odnosi się w koszty bieżącej działalności i nie powodują wzrostu wartości 
początkowej środka trwałego, 

 
2) wydatki powyżej: 
a) 3.500 zł  dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji do 31.12.2017 r. 
b) 10.000 zł dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji  po 01.01.2018 r. 
zalicza się do wydatków inwestycyjnych. 

 
§ 3 

 
1. Zakupy środków trwałych dokonywane są przez komórkę uprawnioną zgodnie                     

z obowiązującym zarządzeniem rektora regulującym tryb i zasady postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (dalej 
określane jako „uprawnione komórki”), na podstawie zapotrzebowania  jednostek 
organizacyjnych.  

2. W przypadku zakupów środków trwałych konieczne jest potwierdzenie na 
zapotrzebowaniu stanu tych środków przez jednostki organizacyjne Uczelni, 
stosownie do zapisów zarządzenia w sprawie trybu i zasad postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych na UP.  

 
§ 4 

 

1. Wyposażenie objęte jest pozabilansową ewidencją ilościowo-wartościową 
prowadzoną przez Dział Księgowości , Dział Administracyjno – Gospodarczy                        
i poszczególne jednostki UP.  

2. Wydatki na zakup tych składników zaliczane są do kosztów zużycia materiałów                       
w momencie przyjęcia ich do używania.  

 
§ 5 

 
Do  środków trwałych o niskiej wartości  zalicza się maszyny rolnicze , urządzenia 
biurowe, aparaty fotograficzne, rzutniki, komputery, drukarki, sprzęt audiowizualny, RTV 
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i AGD, sprzęt laboratoryjny, muzyczny, gastronomiczny, urządzenia techniczne, meble. 
itp. 
 

§ 6 
 
Środki trwałe o niskiej wartości podlegają  jednorazowo 100 % amortyzacji w miesiącu 
oddania do użytkowania  i są  bezpośrednio odnoszone  w koszty Uczelni. 
 

§ 7 
 
1. Środki trwałe podlegają  ewidencji księgowej - bilansowej prowadzonej przez  Dział 

Księgowości. 

2. Ewidencję pozaksięgową prowadzi Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz 
poszczególne jednostki UP.  

3. Do konta syntetycznego „środki trwałe” prowadzona jest ewidencja analityczna                   
w podziale na grupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, stanowiącą 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych. Ewidencja analityczna prowadzona jest w postaci:  

1) książki inwentarzowej, do której wpisywane są chronologiczne wszystkie 
przyjmowane na stan środki trwałe wraz z podstawowymi dla nich informacjami, 
jak: numer inwentarzowy, wartość początkowa, data przychodu i in.,  

2) szczegółowych kartotek środków trwałych zawierających nazwę i cechy 
charakterystyczne każdego środka trwałego, wartość początkową, umorzenie, 
miejsce użytkowania, datę przyjęcia do użytkowania i inne niezbędne dane,  

3) tabel amortyzacyjnych niezbędnych do ustalania wartości umorzenia 
(amortyzacji) środków trwałych według klasyfikacji środków trwałych.  

 
§ 8 

 
1. Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji księgowej oraz wszelkie zmiany w tej 

ewidencji następują na podstawie dowodów sporządzanych przez Dział 
Administracyjno – Gospodarczy. 

 

2. Dowodami, o których mowa w ustępie 1, są:  
1) przyjęcie środka trwałego – „OT”,  

2) protokół przekazania – przejęcia środka trwałego – „PT”,  

3) zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – „MT”, „MN” , 

4) likwidacja środka trwałego – „LT”.  

 
3. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji środka trwałego na skutek zużycia, 
nieprzydatności, zniszczenia lub z innych przyczyn, Komisja Likwidacyjna sporządza 
protokół likwidacji środka trwałego.  

 
§ 9 

1. Środki trwałe, prawo wieczystego użytkowania gruntów  z wyjątkiem budynków                     
i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji. Budynki                  
i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.  
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2. W UP przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych 
stosuje się metodę liniową.  

 
 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 

§ 10 
 
1. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane 

do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:  

1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,  

2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 
zdobniczych,  

3) know-how.  

2. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe o wartości: 

1) do 10.000 zł, określane jako wartości niematerialne i prawne  o niskiej wartości.  

Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu wynosi do 10.000 zł, 
podlegają jednorazowo    100 %  amortyzacji i są odnoszone w koszty                          
w momencie przyjęcia do użytkowania. 

2) powyżej 10.000 zł określane jako wartości niematerialne i prawne. 

Zakupy wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu wynosi 
powyżej 10.000 zł, podlegają ewidencji jak inne aktywa trwałe.  

 
3. Ewidencję księgową wartości niematerialnych i prawnych prowadzi Dział 

Księgowości oraz ewidencję pozaksięgową Dział Administracyjno–Gospodarczy                       
i poszczególne jednostki UP.  

4. Wprowadzenie wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji księgowej oraz 
wszelkie zmiany w tej ewidencji następują na podstawie dowodów sporządzanych 
przez właściwe merytorycznie komórki. W odniesieniu do licencji na oprogramowanie 
komputerowe komórką merytorycznie właściwą jest Centrum Informatyki UP.  

5. Dowodami, o których mowa w ustępie powyżej są:  

1) przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych – „OT”  

2) protokół przekazania – przejęcia wartości niematerialnych i prawnych – „PT”  

3) zmiana miejsca użytkowania wartości niematerialnych i prawnych – „MT”  
 

4) likwidacja wartości niematerialnych i prawnych – „LT”.  
 

§ 11 
 
1. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu (amortyzacji).  
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2. Dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się indywidualne stawki amortyzacji, 
przy czym dla programów komputerowych (licencji) roczna stawka amortyzacji 
wynosi 50%.  

§ 12 
 
1. Wartości niematerialne i prawne będące w użytkowaniu, nie podlegają ulepszeniu. 

 
2. Zakup nowych umów licencyjnych który powoduje modyfikację lub udoskonalenie 

oprogramowania będącego w użytkowaniu tworzy nowa wartość niematerialną                     
i prawną. 
 

3. Przedłużenie umów licencyjnych, które modyfikują posiadane już oprogramowanie 
odnoszone jest w koszty bieżącej działalności Uczelni w dacie ich poniesienia. 

 
§ 13 

 
1. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych dokonuje komórka uprawniona na 

podstawie zapotrzebowania złożonego przez daną jednostkę organizacyjną.  

2. W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych ze środków własnych 
przez poszczególne jednostki organizacyjne konieczne jest potwierdzenie na 
zapotrzebowaniu stanu tych środków przez jednostki organizacyjne Uczelni 
(stosownie do zapisów zarządzenia w sprawie trybu i zasad postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych na UP), zgodnie ze środkami uwzględnionymi                  
w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na dany zakup.  

 
APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA 

 
§ 14 

 

1. Pod pojęciem aparatury naukowo-badawczej rozumiany jest zestaw/zestawy 
urządzań   badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu 
uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka 
rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów 
produkcyjnych lub eksploatacyjnych), niestanowiących dużej infrastruktury 
badawczej, zaliczana jest do środków trwałych zgodnie z zasadami zawartymi                           
w §1ust.1. 
 

2. Inne urządzenia nabyte na potrzeby działalności naukowo-badawczej: aparaty, 
maszyny, urządzenia, drobny sprzęt laboratoryjny, informatyczny niespełniający 
definicji aparatury naukowo-badawczej o okresie użyteczności powyżej roku 
zaliczane są do rzeczowych składników majątkowych zgodnie z zasadami zawartymi 
w §1 ust.2. 

 

3. Oprogramowanie nabywane na potrzeby działalności naukowo-badawczej, zaliczane 
jest do wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z zasadami zawartymi w § 10 
ust.1. 

 

4. Wytworzona lub zakupiona aparatura naukowo – badawcza zaliczana do środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, obciąża wartością początkową koszty 
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badań naukowych lub rozwojowych i jest przyjmowana na stan księgowy jako 
całkowicie umorzona w miesiącu zakupu lub wytworzenia, chyba że przepisy 
szczególne, wynikające z realizowanych umów stanowią inaczej.  

 

5. Aparatury naukowo – badawczej nie stanowi część wymienna, zapasowa ani 
urządzenie uzupełniające i / lub ulepszające użytkowany środek trwały.  

 

6. Wytworzona lub zakupiona aparatura naukowo – badawcza spełniająca kryteria 
dużej infrastruktury badawczej, tj.  

1) wartości powyżej 150 000 zł dla potrzeb prac badawczych i rozwojowych                       
w grupie nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości 
artystycznej;  

2) wartości powyżej 500 000 zł dla potrzeb prac badawczych i rozwojowych                      
w grupie nauk ścisłych, inżynierskich, nauk o życiu 
 
podlega liniowej amortyzacji od jej wartości początkowej. 

 
 

MATERIAŁY 
 

§ 15 
 

Materiały przeznaczone do bezpośredniego zużycia zaliczane są w koszty danej 
jednostki organizacyjnej na podstawie faktury lub rachunku.  
 

§ 16 
 
1. Materiały zakupione w większych ilościach i przeznaczone do zużycia w dłuższym 

okresie są przyjmowane do magazynu na podstawie dowodu „Pz” (przyjęcie do 

magazynu).  

2. Wydanie materiałów z magazynu do zużycia wewnętrznego następuje na podstawie 
dowodu „Rw” (wydanie z magazynu), a w przypadku ewentualnej odsprzedaży na 
podstawie dowodu „Wz” (wydanie zewnętrzne). 

3. Rozchód z magazynu wycenia się w cenie zakupu wg. zasady „ FIFO „- pierwsze 
weszło pierwsze wyszło. 

4. Pobrany z magazynu Centralnego alkohol księgowany jest bezpośrednio w koszty. 

5. Prowadzeniem magazynu i magazynu podręcznego materiałów biurowych                              
i czystościowych zajmuje się Dział Zaopatrzenia.  

6. Towary / leki / ewidencjonowane są w Kwesturze wg faktur zakupu wartościowo, 
natomiast ewidencja ilościowo – wartościowa, prowadzona jest w poszczególnych 
jednostkach. 
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KSIEGOZBIÓR 
 

§ 17 
1. Podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej bilansowej jest opis na dokumencie 

zakupu, że książki zostały przyjęte przez użytkownika (jednostkę)                                            
i  zaewidencjonowane w książce pod wskazanym numerem. 
 

2. Ewidencja ilościowo - wartościowa księgozbioru  prowadzona jest  przez użytkownika 
w księgach inwentarzowych.  

 
3. Ewidencja  wartościowa  dla poszczególnych jednostek jest prowadzona w dziale 

księgowości.  
 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 18 

1. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, 
załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu/instalacji, cła, podatku 
akcyzowego, podatku od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu oraz 
wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa środka 
trwałego/aparatury. 
 

2. Kwoty stanowiące kryteria wartościowe są kwotami brutto ( łącznie z podatkiem VAT 
nie podlegającym odliczeniu). 

 

3. Do środków trwałych bez względu na wartość i okres użytkowania nie zalicza się 
odzieży ochronnej i roboczej, pościeli i bielizny, oraz inwentarza żywego dla celów 
dydaktycznych i działalności rolniczej w Gospodarstwach Doświadczalnych. 

 

4. Zasady użytkowania i prowadzenia ewidencji odzieży ochronnej i roboczej regulują 
przepisy BHP. Poszczególne jednostki UP są zobowiązane do prowadzenia 
indywidualnych kart ewidencyjnych wyposażenia. Po zakończeniu okresu 
używalności nie wystawia się wniosku o likwidację. 

 

5. Środki trwałe oraz wyposażenie objęte ewidencją ilościowo-wartościową podlegają 
obowiązkowemu oznakowaniu, za które odpowiada Dział Administracyjno – 
Gospodarczy. 

 

6. Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązuje się do współpracy podczas 
wykonywania czynności oznakowania.  

 

7. Szczegółowe zasady wystawiania i obiegu wymienionych dowodów zawiera 
Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów UP.  
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§ 19 
 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 24 z dnia 18 grudnia 2002 r. roku w sprawie 
klasyfikacji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zasad ich 
amortyzacji oraz sposobu wyceny składników majątku obrotowego. 

 
§ 20 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia                        
1 stycznia 2018 r. 

 

 

REKTOR 

/-/prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


