
  

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

Zarządzenie nr 24   
Rektora Politechniki Warszawskiej 

                                    z dnia 9 lipca 2004 r.                                         
 
 

 
w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej 
 
 
 Na podstawie § 52 ust. 1 lit. i Statutu PW, w związku z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 
oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Aktywa trwałe Uczelni obejmują: 

1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 
a) środki trwałe, 
b) środki trwałe w budowie, 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie, 

2) wartości niematerialne i prawne, 
3) inwestycje długoterminowe, 
4) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

2. Za środki trwałe uznaje się składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o wartości początkowej powyżej 3.500 
zł, z wyłączeniem sprzętu komputerowego (zespoły komputerowe-rodzaj 491), zaliczanego do 
środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia. Do środków trwałych 
zalicza się w szczególności: 
1) nieruchomości, w tym: 

a) grunty, 
b) prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
c) budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 
d) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
e) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, 
3) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 
4) inwentarz żywy. 

3. Za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy 
składnik majątku trwałego spełniający samodzielnie określone funkcje. Dla sprzętu 
komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest: 
1) jednostka centralna, 
2) monitor, 
3) drukarka,  
4) skaner,  
5) nagrywarka zewnętrzna, 
6) zasilacz UPS. 

4. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające 
się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, o wartości początkowej 
powyżej 3.500 zł, a w szczególności: 



  

1) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, koncesje, w tym programy 
komputerowe, 

2) prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, 
3) równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, 

handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),  
4) wartość firmy, 
5) koszty zakończonych prac rozwojowych. 

5. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się: 
1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia, 
2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia, 
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość 

rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym 
przekazaniu  określa tę wartość w niższej wysokości. 

6. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną sprzedającemu: 
1) pomniejszoną o: 

a) podlegający odliczeniu lub zwrotowi podatek od towarów i usług na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, 

b) rabaty, upusty oraz inne zmniejszenia. 
2) powiększoną o: 

a) obciążenia publiczno-prawne w przypadku importu tj. cło, podatek VAT (jeśli nie 
podlega odliczeniu lub zwrotowi), 

b) koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku 
trwałego do używania np. koszty transportu, załadunku, wyładunku, montażu, 
instalacji, uruchomienia programów i systemów komputerowych. 

7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego 
nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży 
takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

8. Koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za 
okres budowy, montażu, ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania. Na koszt wytworzenia 
składają się koszty bezpośrednie oraz uzasadniona część kosztów pośrednich związanych z 
wytworzeniem określonego środka trwałego. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów 
ogólnych związanych z zarządzaniem jednostką. 

 
§ 2 

1. Środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne podlegają 
amortyzacji (umorzeniu) metodą liniową, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wytworzona lub zakupiona do realizacji prac badawczych aparatura naukowo-badawcza, 
spełniająca kryteria środka trwałego, obciąża wartością początkową koszty badań naukowych lub 
prac rozwojowych w miesiącu zakupu lub wytworzenia.  

3. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do 
końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich 
wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono 
niedobór. 

4. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych dokonuje się przy 
zastosowaniu stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik 
nr 1 do zarządzenia. 

5. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy 
zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 20%. 

 
§ 3 

1. Składniki majątkowe o cechach środków trwałych, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2, o 
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, 
przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł 



  

traktowane są jako niskocenne przedmioty i nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej środków 
trwałych. Wydatki na ich zakup obciążają jednorazowo koszty w miesiącach zakupu.  

2. Składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, dla celów kontroli ich wykorzystania oraz 
rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych ewidencjonowane są dodatkowo w następujący 
sposób: 

1) sprzęt administracyjno-gospodarczy o wartości do 3.500 zł włącznie: 
a) w ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych danej jednostki (bez 

względu na wartość) oraz  
b) w ewidencji wartościowej na kontach pozabilansowych,         

2) pozostałe składniki, w szczególności pomoce dydaktyczne i naukowe: 
a) o wartości jednostkowej powyżej 250 zł do 500 zł włącznie 

- w ewidencji ilościowej w księgach inwentarzowych danej jednostki, 
b) o wartości jednostkowej powyżej 500 zł do 3.500 zł włącznie 

- w ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych danej 
jednostki oraz w ewidencji wartościowej na kontach pozabilansowych. 

3. Zasady klasyfikacji do poszczególnych grup (podgrup) przedmiotów niskocennych określa 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§ 4 

1. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji 
lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich 
ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa 
cena nabycia przekracza 1.500 zł. 

2. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy wydatki na ich ulepszenie powodują wzrost wartości 
użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania, mierzonej w szczególności 
okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą 
ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

3. Wydatki poniżej wartości określonej w ust. 1 stanowią koszty zużycia materiałów w danym 
miesiącu. Nie dotyczy to sprzętu komputerowego, który uznaje się za ulepszony jeśli spełnione są 
kryteria określone w definicji ulepszenia, bez względu na jego wartość. 

4. Wydatki na ulepszenie powinny być ujęte w planie rzeczowo-finansowym w pozycji wydatków 
inwestycyjnych. 

 
§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 4 września 2000 r. w sprawie uznawania składników 
majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich 
amortyzacji w Politechnice Warszawskiej, z wyjątkiem postanowień dotyczących stawek 
amortyzacyjnych, które pozostają w mocy w odniesieniu do składników majątkowych będących w 
ewidencji w dniu 31 grudnia 2003 r. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2004 r. i ma 
zastosowanie dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych po dniu 31 
grudnia 2003 r. 
 
 
 

R E K T O R 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
PWR-        /04 



  

Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 24    Rektora PW 

                           z dnia   9 lipca 2004 r.                               
 
 

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych 
 
 

- GRUPA 1      BUDYNKI 
- Podgrupa 11 Budynki mieszkalne 1,5%
- Podgrupa 10,  
   z wyjątkiem: 

Budynki  niemieszkalne 2,5%

Rodzaj 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi 4,5%
Rodzaj 103 Kioski  towarowe o kubaturze do 500 m3  – trwale związane z 

gruntem 
10,0%

 

Rodzaj 109 Domki  kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z 
gruntem 

10,0%

 

- GRUPA 2      OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,  z wyjątkiem: 4,5%
- Podgrupa 21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z 

wyjątkiem studni wierconych 
2,5%

Rodzaj 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, dołów stałych 
zalądowionych, wałów i grobli 

2,5%

Rodzaj 290 Budowle sportowe i rekreacyjne z wyjątkiem ogrodów i 
parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i 
zoologicznych 

2,5%

 

Rodzaj 291 Wieże przeciwpożarowe 2,5%
 

- GRUPA 3       KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, z wyjątkiem: 7,0%
 Rodzaje 323 do 326 Silniki spalinowe i powietrzne 14,0%
 

- GRUPA 4       MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO    
                          ZASTOSOWANIA,  z wyjątkiem: 

10,0%

- Podgrupa 41 Obrabiarki do metali 14,0%
- Podgrupa 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania gazów i 

cieczy 
14,0%

- Podgrupa 46 Aparaty do wymiany ciepła 14,0%
- Podgrupa 47 Maszyny i urządzenia do procesów materiałowych 14,0%

Rodzaj 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych 
nośników danych oraz maszyny analityczne 

18,0% 

Rodzaj 491 Zespoły komputerowe 30,0%
 

- GRUPA 5      SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 
- Podgrupa 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 14,0%
- Podgrupa 54 Maszyny i urządzenia do obróbki  i przerobu drewna, produkcji 

wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i 
poligraficzne 

14,0%

- Podgrupa 57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 14,0%



  

- Podgrupa 58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 18,0%
- Podgrupa 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 14,0%
 

- GRUPA 6             URZĄDZENIA TECHNICZNE, z wyjątkiem: 10,0%
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 4,5%Rodzaj 660 

Z rodzaju 662  
Zbiór 662-1 Projektory przenośne 18,0% 
Zbiór 662-5 Ekrany kinowe 20,0%

Rodzaj 629 Telefony komórkowe 20,0%
Rodzaj 633 do  634 Baterie akumulatorów elektrycznych 20,0%
Rodzaj 664 Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 20,0%

 

Rodzaj 669 Kasy fiskalne i rejestrujące 20,0%
 

- GRUPA 7          ŚRODKI TRANSPORTU 
- Podgrupa 77 Tabor pływający 7,0%

Rodzaj 743 Samochody specjalne 14,0%
Rodzaj 746 Ciągniki 14,0%
Rodzaj 747 Naczepy 14,0%

 

Rodzaj 748 Przyczepy 14,0%
- Podgrupa 76 Pozostały tabor bezszynowy 14,0%
- Podgrupa 79 Środki transportu pozostałe 18,0%

Rodzaj 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 20,0%
Rodzaj 741 Samochody osobowe 20,0%
Rodzaj 742 Samochody ciężarowe 20,0%

 

Rodzaj 744 Autobusy i autokary 20,0%
 

- GRUPA 8          NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE,
                             z wyjątkiem: 

20,0%

Z rodzaju 801   
     Zbiór 801-0 Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do 

przeprowadzania badań laboratoryjnych 
25,0%

Z rodzaju 802  
     Zbiór 802-0 Aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 25,0%
Z rodzaju 803  
 Zbiór 803-0 do 1 Maszyny biurowe 14,0%
Z rodzaju 805 Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych i instrumenty 

muzyczne 
10,0%

 

Rodzaj 806 Kioski, budki, baraki – niezwiązane trwale z gruntem 10,0%
 
 
 



  

Załącznik nr 2 
       do zarządzenia nr  24 Rektora PW 

    z dnia  9 lipca 2004 r.    
 

Podział niskocennych przedmiotów na grupy i podgrupy rodzajowe: 
 
Szczebel klasyfikacji 

rodzajowej 
przedmiotów 

Grupa Podgrupa 
Nazwy grup i podgrup 

1 2 3 

10 
MEBLE I WYPOSAŻENIE 
Biurka 

11 Stoły i stoliki (drewniane i stalowe) 
12 Szafy, regały, szafki, segmenty 
13 Tapczany, wersalki, kanapy, łóżka 
14 Karnisze, szyny, wieszaki 
15 Fotele (miękkie, twarde) 
16 Krzesła (miękkie, twarde), taborety, stołki 
17 Żyrandol, kinkiety, lampy 
18 Szafy pancerne, kasety 

1 

19 Pozostałe meble i wyposażenie 

20 
MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE 
Maszyny do pisania 

21 Maszyny do liczenia, kalkulatory 
22 Powielacze, kserografy 
23 Centralki telefoniczne i teleksowe 
24 Aparaty telefoniczne 
25 Unifony i dyktafony 
26 Aparaty komórkowe 
27 Mapy, książki, słowniki – nie ewidencjonowane w księgozbiorach Biblioteki 
28 Oprogramowanie – nie stanowiące  pomocy naukowo-dydaktycznych 

2 

29 Pozostałe maszyny i urządzenia biurowe 

30 
SPRZĘT UŻYTKU KULTURALNEGO 
Radia, adaptery i gramofony 

31 Magnetofony i magnetowidy 
32 Telewizory kolorowe i czarno-białe 
33 Szafy grające i radiole 
34 Sprzęt nagłaśniający 
35 Sprzęt muzyczny i instrumenty muzyczne nieobudowane na stałe 
36 Sprzęt fotograficzny 
37 Sprzęt filmowy 
38 Reflektory 

3 

39 Pozostały sprzęt użytku kulturalnego 

40 
SPRZĘT ZMECHANIZOWANY 
Lodówki i lady chłodnicze 

41 Pralki automatyczne i wirnikowe, wirówki, prasowalnice 
42 Kuchenki gazowe i elektryczne 
43 Ekspresy do kawy, dystrybutory 

4 

44 Maszyny do szycia 



  

45 Odkurzacze, froterki 
46 Suszarki, żelazka 
47 Piece i termy gazowe i elektryczne 
48 Sprzęt gospodarczy i kuchenny 

 

49 Pozostały sprzęt zmechanizowany 

50 
POŚCIEL, BIELIZNA I ARTYKUŁY DEKORACYJNE 
Kołdry i koce 

51 Poduszki 
52 Powłoki 
53 Powłoczki 
54 Prześcieradła 
55 Bielizna stołowa (obrusy, serwety), ręczniki 
56 Firanki, zasłony 
57 Kotary, kurtyny, makiety 
58 Dywany, chodniki, wykładziny 

5 

59 Materace i pozostała pościel, bielizna i artykuły dekoracyjne 

60 
SPRZĘT SPORTOWY 
Kajaki, łodzie i pozostały sprzęt pływający 

61 Odzież sportowa 
62 Rowery, motorowery, motocykle 
63 Sprzęt lekkoatletyczny 
64 Sprzęt do gier zespołowych 
65 Osprzęt i sprzęt ratunkowy i płetwonurków 
66 Sprzęt wyczynowy 
67 Sprzęt grotołazów i taterniczy 
68 Sprzęt jeździecki 

6 

69 Pozostały sprzęt sportowy 

70 
POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE 
Pomoce naukowe i dydaktyczne 

71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  

7 

79  

80 
SPRZĘT TURYSTYCZNY 
Namioty 

81 Materace turystyczne 
82 Plecaki 
83 Śpiwory 
84 Obuwie 
85 Sprzęt zimowy 
86 Sprzęt biwakowy 
87 Odzież turystyczna 
88  

8 

89  



  

90 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I POZOSTAŁY SPRZĘT 
TECHNICZNY 
Zestawy narzędziowe 

91 Maszyny warsztatowe i obrabiarki 
92 Elektronarzędzia przenośne 
93 Narzędzia proste 
94 Wagi 
95 Sprzęt pomocniczy 
96  
97  
98  

9 

99 Pozostałe narzędzia, przyrządy i sprzęt techniczny 

00 
SPRZĘT SPECJALNY 
Stroje 

01 Rekwizyty, obrazy, sztandary 
02 Odzież ochronna i specjalna 
03 Sprzęt przeciwpożarowy 
04 Sprzęt bhp i sanitarny 
05 Sprzęt i urządzenia alarmowe 
06 Wazony, puchary, serwisy stołowe, zastawy 
07 Wyposażenie środków transportu 
08 Płyty, kasety magnetofonowe i video, filmy 

0 

09 Pozostały sprzęt specjalny 
 
 
       
   
 
 
 
 


