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1. Konta zespołu 0 – „Aktywa trwałe”

W	jednostkach	budżetowych	i	samorządowych	zakładach	budżetowych	konta	zespołu	0	–	„Ak-
tywa	trwałe”	służą	do	ewidencji:
1)	rzeczowych	aktywów	trwałych,
2)	wartości	niematerialnych	i	prawnych,
3)	długoterminowych	aktywów	finansowych,
4)	umorzenia	składników	aktywów	trwałych.

Zespół	ten	obejmuje	następujące	konta:
●● 011	–	„Środki	trwałe”,
●● 013	–	„Pozostałe	środki	trwałe”,
●● 014	–	„Zbiory	biblioteczne”,
●● 015	–	„Mienie	zlikwidowanych	jednostek”,
●● 016	–	„Dobra	kultury”,
●● 017	–	„Sprzęt	wojskowy”,
●● 020	–	„Wartości	niematerialne	i	prawne”,
●● 030	–	„Długoterminowe	aktywa	finansowe”,
●● 071	–	„Umorzenie	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych”,
●● 072	–	„Umorzenie	pozostałych	środków	trwałych,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	oraz	

zbiorów	bibliotecznych”,
●● 073	–	„Odpisy	aktualizujące	długoterminowe	aktywa	finansowe”,
●● 077	–	„Umorzenie	sprzętu	wojskowego”,
●● 080	–	„Środki	trwałe	w	budowie	(inwestycje)”.

Wykaz	tych	kont	i	obowiązujące	zasady	ewidencjonowania	na	nich	zdarzeń	oraz	zasady	pro-
wadzenia	ewidencji	pomocniczej	do	kont	syntetycznych	tego	zespołu	zostały	w	sposób	ogólnie	
obowiązujący	określone	w	załączniku	nr	3	do	 rozporządzenia	Ministra	Rozwoju	 i	Finansów	
z	13	września	2017	r.	w	sprawie	rachunkowości	oraz	planów	kont	dla	budżetu	państwa,	budże-
tów	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego,	 jednostek	 budżetowych,	 samorządowych	 zakładów	
budżetowych,	 państwowych	 funduszy	 celowych	 oraz	 państwowych	 jednostek	 budżetowych	
mających	siedzibę	poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej	(dalej:	rozporządzenie	w	sprawie	
rachunkowości	oraz	planów	kont).	Zasady	te	dotyczą	państwowych	i	samorządowych	jednostek	
budżetowych	oraz	 samorządowych	zakładów	budżetowych,	 a	 także	ewidencji	w	 jednostkach	
budżetowych	operacji	dotyczących	państwowych	funduszy	celowych.
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Konta.zespołu.0.dzielą.się.na:
●● aktywne	o	symbolach:	011,	013,	014,	015,	016,	017,	020,	030	i	080	(wykazujące	saldo	wy-

łącznie	po	stronie	Wn),
●● korygujące	o	symbolach:	071,	072,	073	i	077	(wykazujące	salda	wyłącznie	po	stronie	Ma).

Rolą	kont	korygujących	jest	ujęcie	w	ewidencji	księgowej	wartości,	o	które	dla	celów	bilan-
sowych	koryguje	się	wartość	brutto	aktywów	trwałych,	wykazaną	na	kontach	aktywnych.	Ko-
rekta	dotyczy	umorzenia	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych,	a	także	
odpisów	z	tytułu	trwałej	utraty	wartości	długoterminowych	aktywów	finansowych.

2.  Składniki majątkowe podlegające ewidencji  
na kontach zespołu 0

Na	kontach	zespołu	0	ewidencjonuje	się	aktywa	trwałe,	w	rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt	12	i	13	
ustawy	z	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	(dalej:	uor),	czyli	kontrolowane	przez	jednostkę	
zasoby	majątkowe	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	powstałe	w	wyniku	przeszłych	zdarzeń,	
które	 spowodują	 w	 przyszłości	 wpływ	 do	 jednostki	 korzyści	 ekonomicznych.	 Do. aktywów.
trwałych.według.uor.zalicza.się:

●● środki.trwałe,
●● środki.trwałe.w.budowie,
●● wartości.niematerialne.i.prawne,
●● długoterminowe.aktywa.finansowe.

Aktywa.trwałe	są	kontrolowane	przez	jednostkę,	jeśli	jest	ona	uprawniona	do	uzyskiwania	
korzyści	ekonomicznych	z	danego	składnika	aktywów,	z	wyłączeniem	osób	trzecich.	Kontro-
lowanie	przez	jednostkę	wynika	zazwyczaj	z	tytułu	prawnego	(np.	prawa	własności).	Korzyści	
ekonomiczne	w	przypadku	 jednostek	budżetowych	 i	samorządowych	zakładów	budżetowych	
mogą	być	uzyskiwane	np.	poprzez:

●● wykorzystanie	w	celu	prowadzenia	działalności	operacyjnej	(statutowej),
●● zamianę	na	inny	składnik	aktywów,
●● wykorzystanie	do	regulowania	zobowiązań,
●● odpłatne	lub	nieodpłatne	użyczenie	innej	jednostce	(np.	wynajęcie,	wydzierżawienie).

W	przypadku	aktywów	trwałych	stanowiących	własność	Skarbu	Państwa	lub	jednostek	sa-
morządu	 terytorialnego,	 oddanych	 odpowiednio	 państwowym	 jednostkom	 budżetowym	 oraz	
samorządowym	 jednostkom	 budżetowym	 i	 samorządowym	 zakładom	 budżetowym,	 prawo	
własności	aktywów	trwałych	przysługuje	Skarbowi	Państwa	lub	jednostkom	samorządu	tery-
torialnego.	Podmioty	te,	będące	osobami	prawnymi,	przy	tworzeniu	jednostek	organizacyjnych	
nieposiadających	osobowości	prawnej	powinny	wyposażyć	je	w	mienie	państwowe	lub	samo-
rządowe.	Mają	one	możliwość	oddania	tego	mienia:

●● w	zarząd	jednostkom	budżetowym	(art.	12	ust.	2	ustawy	z	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	
publicznych;	dalej:	uofp),

●● w	użytkowanie	samorządowym	zakładom	budżetowym	(art.	16	ust.	2	pkt	4	uofp).
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W	 związku	 z	 tym	 specyficznym	 rozwiązaniem,	 funkcjonującym	 wyłącznie	 w	 przypadku	
tych	jednostek	organizacyjnych	sektora	finansów	publicznych	w	jednostkach	budżetowych	i	sa-
morządowych	zakładach	budżetowych,	definicja.środków.trwałych.zawarta.w.uor.została.
poszerzona.	Zgodnie	z	unormowaniem	zawartym	w	§	2	pkt	5	rozporządzenia	w	sprawie	ra-
chunkowości	 oraz	 planów	 kont	 przez	 środki. trwałe	 jednostki	 budżetowej	 i	 samorządowego	
zakładu	budżetowego	 rozumie	się	 środki	 trwałe,	o	których	mowa	w	art.	3	ust.	1	pkt	15	uor,	
w	tym	otrzymane	w	zarząd	lub	użytkowanie	i	przeznaczone	na	potrzeby	jednostki	lub	zakładu.

2.1. Środki trwałe

Środki.trwałe	to	rzeczowe	aktywa	trwałe	i	zrównane	z	nimi,	o	przewidywanym	okresie	ekono-
micznej	użyteczności	dłuższym	niż	rok,	kompletne,	zdatne	do	użytku	i	przeznaczone	na	potrze-
by	jednostki	(art.	3	ust.	1	pkt	15	uor).	Zalicza	się	do	nich	w	szczególności:
1)	 nieruchomości	–	w	tym:

●● mające	postać	rzeczową:	grunty,	budowle	i	budynki,	a	także	będące	odrębną	własnością	lokale,
●● niemające	postaci	rzeczowej,	ale	traktowane	jak	rzeczy	–	rzeczowe	prawa	majątkowe:	prawo	
użytkowania	wieczystego	gruntu,	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.

2.1.1. Warunki uznania składnika majątkowego za środek trwały

Aby	składnik	majątkowy	można	było	zaliczyć	do	kategorii	 środków	trwałych,	musi	spełniać	
jednocześnie	wszystkie	warunki	podane	w	tabeli.1.	W	tabeli	tej	podano	objaśnienia,	na	podsta-
wie	postanowień	Krajowego	Standardu	Rachunkowości	nr	11	„Środki	trwałe”	(dalej:	KSR	11).

Tabela 1. Warunki, jakie musi spełniać składnik majątkowy, aby mógł być zaliczony 
do kategorii środków trwałych

Kryterium Zastosowanie Objaśnienia

Okres 
ekonomicznej 
użyteczności

Za środek trwały może
być uznany wyłącznie
składnik majątkowy, któ-
ry jednostka zamierza
wykorzystywać na włas-
ne potrzeby przez okres
dłuższyniżrok.
Składnikiaktywów,które
jednostka zamierza wy-
korzystywać na własne
potrzeby krócej niż rok,

1.Okresekonomicznejprzydatnościoceniasięwchwiliprzyjęciaśrod-
katrwałegodoużytkowania.
2.Przyoceniedługościokresuekonomicznejprzydatnościnależyko-
rzystaćzkryteriów:
a)obiektywnych,takichjak:

●● określone właściwości rzeczy (np. trwałość zależna od rodzaju
igatunkumateriałów,zjakichrzeczzostaławykonana),

●● właściwościprawarzeczowego(np.użytkowaniewieczysteusta-
nawianejestzgodniezart.236§1ustawyz23kwietnia1964r.
–Kodekscywilny;dalej:k.c.,naokresniekrótszyniż40latinie
dłuższyniż99lat),
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niemogąbyćuznaneza
środkitrwałe,nawetjeśli
obiektywnierzeczbiorąc
takieprzedmiotynormal-
nie mogą być wykorzy-
stywanepowyżejroku.

●● uwarunkowania zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu
(np. tempopostępu technologicznego, okres trwaniapozwolenia
naużytkowanie,okres,najakinieruchomośćzostałaoddanajed-
nostcewtrwałyzarząd);

b)subiektywnych–wynikającychzespecyfikiprowadzeniadziałalności
danejjednostki,takichjaknp.:

●● szczególnietrudnewarunkieksploatacjiśrodkatrwałego,
●● stopieńintensywnościeksploatacji(ponadprzeciętnylubznacznie
mniejszyodprzeciętnego),

●● niemożnośćwykonywaniakonserwacjizzalecanąprzezproducen-
taczęstotliwością.

3.Przyszacowaniuokresuekonomicznejużytecznościśrodkatrwałego
wyrażanegowlatachmożnawykorzystywaćróżnejednostkiodniesie-
nia,takiejaknp.:

●● jednostkiczasu(dni,miesiące,lata),
●● liczbagodzinpracy,
●● liczbaprzejechanychkilometrów,
●● liczbawytworzonychproduktów.

Kompletność Środek trwały może być
uznanyzakompletnywte-
dy, gdy może realizować
przypisanemufunkcje.

1.Środektrwałymożerealizowaćprzypisanemufunkcje,jeżelispełnia
wszystkiewarunki:

●● techniczne(podwzględemkonstrukcyjnym)przewidzianedladanej
kategorii środków trwałych,wszczególnościobowiązkowozawiera
wszystkieczęściskładowe,aopcjonalnie–takżeczęścidodatkowe
iperyferyjne,

●● prawne(np.takiejakdopuszczeniedoużytkowaniawformieokreślo-
nejprzepisamiprawa).

2. Częścią składową środka trwałego jest nieodłączny element środ-
katrwałegowarunkującyjegoużytkowanie.Niemożebyćonodniego
odłączanybezistotnegouszczerbkudlazdatnościśrodkatrwałegodo
użytkowania(np.silnikwsamochodzie).Częśćskładowajestpowiąza-
na fizycznie (wchodzi fizyczniewskładdanegośrodka trwałego) lub
prawnieześrodkiemtrwałym.
3. Częścią dodatkową jest element środka trwałego, który zwiększa
jegowaloryużytkowe,alenie jestniezbędnydo jego funkcjonowania
lubniepowodujeograniczeniaw jegoużytkowaniu.Częśćdodatkowa
wchodzifizyczniewskładśrodkatrwałegolubjestznimwinnysposób
trwalezwiązana(fizycznielubprawnie).Samaniemożebyćuznanaza
kompletnyskładnikaktywów.Częściądodatkowąjestnp.radioodtwa-
rzaczsamochodowy.
4.Częściąperyferyjnąjestelementfizycznie(konstrukcyjnie)niewcho-
dzącyw skład środka trwałego, który realizuje samodzielnie określo-
ne funkcjeużytkowe (np.drukarkawzespolekomputerowym).Część
peryferyjna nie warunkuje możliwości użytkowania środka trwałego,
zktórymmabyćpowiązana.Jejbraknieogranicza jegowłaściwości
użytkowych.Częśćperyferyjnamożestanowićodrębnyśrodektrwały.
5.Częścidodatkoweiczęściperyferyjnemogąbyćdołączanedośrod-
ka trwałego i odłączane od niego w czasie jego użytkowania. Mogą
byćtakżeprzełączanemiędzyróżnymiśrodkamitrwałymi(trwalelub-
czasowo).Środek trwałymożnauznaćzakompletny,mimożeniesą
dołączonedoniegoczęścidodatkowelubczęściperyferyjne.


