
  

Pismo Okólne Nr 27/2018 

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 10 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie klasyfikacji księgowej środków trwałych, wartości  

niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku 

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie  

wyższym (t. j, Dz. U. 2017 poz. 2183) oraz § 146 ust. 1-4 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku ustala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Do składników majątku Uczelni zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, 

wartości niematerialne i prawne oraz niskocenne przedmioty w użytkowaniu, nabyte lub 

wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

Uczelni, w szczególności: 

1) nieruchomości – w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki  

oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 

2) maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu, 

3) inne rzeczy – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym: dzieła sztuki  

i zbiory muzealne oraz księgozbiór, 

4) ulepszenia w obcych środkach trwałych 

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. 

2. Zaliczenie środków trwałych do grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją 

Środków Trwałych.   

 

§ 2 

 

1. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza 

się do aktywów trwałych jednej ze stron zgodnie z warunkami zawartymi w art. 3 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości. 

2. Nieruchomości podlegają wyodrębnionej ewidencji księgowej (wg grup rodzajowych)  

i szczegółowej ewidencji analitycznej prowadzonej przez Dział Ewidencji Majątku (dowód 

OT). Wartość umorzenia budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

pomniejsza Fundusz Zasadniczy Uczelni. Grunty nie podlegają umorzeniu ani amortyzowaniu. 

Prawidłowa klasyfikacja i wycena nabytych nieruchomości dokonywana jest drogą weryfikacji 

dokumentów potwierdzających ich nabycie (m.in. faktury, akty notarialne, operaty szacunkowe). 

3. Przedmioty rzeczowe przyjęte do użytkowania od 01.01.2018 r. spełniające kryteria 

wymienione w § 1, o wartości początkowej: 

1) od 500,00 zł do 3.500,00 zł zaliczane są do niskocennych przedmiotów w użytkowaniu. 

W dacie zakupu lub wydania z magazynu  stanowią koszty zużycia materiałów, podlegają 



księgowej ewidencji pozabilansowej i ilościowo-wartościowej w Dziale Ewidencji Majątku 

(dowód OTW) 

2) powyżej 3.500,00 do 10.000,00 zł zwane środkami trwałymi o niższej wartości 

jednostkowej amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania, podlegają 

ewidencji księgowej oraz ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Dział Ewidencji 

Majątku (dowód OTN) 

3) powyżej 10.000,00 zł zwane środkami trwałymi, ujmowane są w ewidencji księgowej oraz 

ilościowo-wartościowej w Dziale Ewidencji Majątku (dowód OT) i podlegają amortyzacji 

w czasie, z zachowaniem  stawek i metod określonych w ustawie o podatku dochodowym 

od osób prawnych.   

Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy  od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dany środek przyjęto do używania z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6, 7 i § 4 

ust.1. 

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne, bez względu na ich wartość początkową, nie podlegają 

amortyzacji, są ujmowane w ewidencji księgowej oraz ilościowo – wartościowej prowadzonej 

przez Dział Ewidencji Majątku (dowody OTW, OT i OTN). 

5. Księgozbiór /bez względu na wartość początkową/ podlega jednorazowej amortyzacji, 

wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej  

 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

6.  Przedmioty szczególnie atrakcyjne o okresie użytkowania powyżej roku o wartości poniżej 

500,00 zł podlegają ewidencji księgowej pozabilansowej i ilościowo-wartościowej w Dziale 

Ewidencji Majątku (dowód OTW). Należą do nich:  

1) sprzęt naukowo-dydaktyczny i wyposażenie laboratoryjne (z wyłączeniem wskaźników, 

ciśnieniomierzy, pehametrów, barometrów, pipet, negatoskopów o wartości 

początkowej poniżej 200,00 zł) 

2) sprzęt techniczny,  

3) sprzęt  agd i rtv (z wyłączeniem  czajników, lampek o wartości początkowej poniżej 

200,00 zł) 

4) sprzęt teleinformatyczny (z wyłączeniem modemów i dysków zewnętrznych o wartości  

początkowej poniżej 200,00 zł)  

5) meble (z wyłączeniem  krzeseł i wieszaków o wartości początkowej poniżej 200,00 zł),  

6) sprzęt muzyczny i audiowizualny (z wyłączeniem dyktafonów o wartości początkowej  

                    poniżej 200,00 zł)  

7) inne składniki majątku w przypadku indywidualnej decyzji Kanclerza/Zastępców 

Kanclerza. 

 

7. Aparatura naukowo-badawcza nie stanowiąca dużej infrastruktury badawczej oraz inne 

składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku  

o wartości początkowej powyżej 500,00 zł zakupione ze środków przeznaczonych na 

finansowanie nauki podlegają ewidencji księgowej pozabilansowej (obciążają koszty 

zakupu materiałów lub aparatury w dacie zakupu) oraz ewidencji ilościowo-wartościowej 

prowadzonej w Dziale Ewidencji Majątku (dowód OTNB). Po zakończeniu realizacji 

tematu badawczego Komisja Oceny Przydatności Mienia ustala przydatność składnika 

majątku do dalszej eksploatacji. W przypadku potwierdzenia możliwości dalszego 

użytkowania składnika majątku następuje przeklasyfikowanie aparatury oraz przeniesienie  

z księgowej ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej składników majątku (dowód 

PKL) z zachowaniem zasad opisanych w § 2 ust. 3 i § 4 ust. 2. W przypadku stwierdzenia 



zużycia składnika majątku uniemożliwiającego jego  dalsze wykorzystanie składany jest 

wniosek o kasację. Dokumentem potwierdzającym kasację i zdjęcie z ewidencji księgowej 

pozabilansowej ilościowo-wartościowej jest dokument LT.  

 

 

 

§ 3 

 

1. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na zakup części 

peryferyjnych,  przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują 

wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych  

do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością 

produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonych środków trwałych i kosztami ich 

eksploatacji i w skali  roku stanowią wartość: 

1) dla środków trwałych przyjętych do użytkowania do 31.12.2017 (włącznie) powyżej 

3.500,00 zł 

2) dla środków trwałych przyjętych do użytkowania od 01.01.2018 powyżej 10.000,00 zł. 

2. Wniosek/zapotrzebowanie dotyczące zakupu części składowych lub peryferyjnych skutkujące 

ulepszeniem powinny zawierać numer inwentarzowy podlegającego ulepszeniu składnika 

majątku. Wartość ulepszenia podlega ewidencji księgowej i ilościowo-wartościowej w Dziale 

Ewidencji Majątku  (dowód  WT+). Dział Ewidencji Majątku uwzględnia w kartotece składnika 

majątku charakter dokonanych ulepszeń. 

3. Ulepszenie obcego środka trwałego (inaczej zwane nakładami w obcych środkach trwałych), 

użytkowanego np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, 

traktowane jest jako odrębny środek trwały jednostki z wyłączeniem nakładów określonych 

w pkt 2:  

1) nakłady w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach o wartości powyżej 10.000,00 zł 

są wyłącznie umarzane przez okres 10 lat począwszy od pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie do używania, podlegają 

ewidencji księgowej oraz ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Dział Ewidencji 

Majątku (dowód OT) 

2) nakłady w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach o wartości do 10.000,00 zł w skali 

roku stanowią koszty bieżących usług 

3) nakłady w obce środki trwałe inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, o wartości od 3.500,00 zł 

do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, 

podlegają ewidencji księgowej oraz ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Dział 

Ewidencji Majątku (dowód OTN)  

4) nakłady w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 i 2, o wartości 

przekraczającej 10.000,00 zł, podlegają amortyzacji w czasie z zachowaniem stawek  

i metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają 

ewidencji księgowej oraz ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Dział Ewidencji 

Majątku (dowód OT).  

 

 

 

 



 

§ 4 

 

1.  Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez Uczelnię prawa majątkowe  

nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, w szczególności: 

1)  autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, 

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

zdobniczych, 

3) koszty zakończonych prac rozwojowych, 

4) równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą z dziedziny przemysłowej, 

handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), 

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, wykorzystywane  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo 

oddane do użytkowania innym podmiotom na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy 

lub innej umowy o podobnym charakterze. 

2.  Wartości niematerialne i prawne spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 o wartości 

początkowej: 

1) do 3.500,00 zł jako niskocenne składniki majątku odpisywane są w koszty zużycia 

materiałów w dacie zakupu i rejestrowane w jednostce odpowiedzialnej za realizację 

zakupu (Dział Informatyczny bądź Dział Aparatury Naukowej), 

2) powyżej 3.500,00 zł do 10.000,00 zł zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi  

o niższej wartości jednostkowej amortyzowane są jednorazowo w miesiącu nabycia prawa, 

podlegają ewidencji księgowej oraz ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Dział 

Ewidencji Majątku (dowód OTN), 

3) powyżej 10.000,00 zł podlegają amortyzacji w czasie, z zachowaniem  stawek i metod 

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych  wynosi: 

a) od licencji na programy komputerowe/oprogramowanie systemowe/oraz nabytych 

praw autorskich – 24 miesiące, 

b) od kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy, 

c) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy. 

Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nabyto prawa. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji 

księgowej i ilościowo – wartościowej prowadzonej przez Dział Ewidencji Majątku (dowód 

OT). 

 

§ 5 

 

W przypadku  zakupu składników majątku sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w tym funduszy   

unijnych, które przewidują inne zasady ewidencji księgowej i ilościowo-wartościowej, przyjmuje się 

te zasady jako nadrzędne. 

§ 6 

 

1. Składniki majątku przyjmuje się do ewidencji księgowej i ilościowo-wartościowej  

     na podstawie dokumentów źródłowych m.in. faktur, umów, protokołów przekazania,  

     protokołów dotyczących nadwyżek inwentaryzacyjnych, magazynowych dowodów RW.  



2. Kwoty stanowiące kryteria wartościowe przyjmowanych na stan składników majątku  

     są kwotami netto powiększonymi o podatek VAT niepodlegający odliczeniu.  

3. Zmiany wartości początkowej dokonywane są dokumentami WT+ (zwiększenia) i WT 

(zmniejszenia). 

4.  Przemieszczenia składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu  

      dokonuje się na podstawie „wniosku o przekazanie” potwierdzonego przez strony:  

      przekazującą i przyjmującą. 

 

§ 7 

 

1. Składniki majątku wprowadzone do ewidencji do dnia 31.12.2017 roku pozostają  

 w ewidencji  zgodnie z zasadami obowiązującymi w dacie przyjęcia z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Niskocenne przedmioty w użytkowaniu zostaną zdjęte z ewidencji jeśli nie spełniają 

kryteriów, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 i nie mieszczą się w katalogu przedmiotów 

szczególnie atrakcyjnych, wymienionych w § 2 ust. 6.  

 

§ 8 

 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku  

i z tym dniem traci moc Pismo Okólne nr 92/2011 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji  księgowej środków trwałych  

i  wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

 

 

         Kanclerz 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

mgr Ewa Abramek 


