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,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1993 r. ", 

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 
1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skład
ników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich 
amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny 
środków trwałych (Dz. U. Nr 28, poz. 131), który 
stanowi: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogłosze
nia, z tymże § 1 pkt 1 lit. c) i pkt 3 ma zastosowanie 
od dnia 1 stycznia 1993 r." , 

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 
1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skład- • 
ników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich 

amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny 
środków trwałych (Dz. U. Nr 46, poz. 209), który 
stanowi: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 
1993 r.", 

4) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skład 

ników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich 
amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny 
środków trwałych (Dz. U. Nr 127, poz. 586), który 
stanowi: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1994 r." 

. Minister Finansów: w z. K. Kalic*i 

Załączn i k do obwieszczenia Ministra Fi
nansów z dnia 23 września 1994 r. 
(poz. 508) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 marca 1992 r. 

w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 
zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 
1, poz. 2, Nr43, poz. 163, Nr80, poz. 368, Nr87, poz. 406 i Nr 
90, poz. 419) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do podmiotów 
wymienionych wart. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406 i Nr 90, poz. 
419), zwanych dalej " jednostkami". 

§ 2. 1. 1
) Za środki trwałe uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 

2 i 3, poszczególne kompletne i zdatne do użytku w momen
cie przyjęcia do użytkowania maszyny, urządzenia, środki 
transportu, budynki i budowle oraz ich części składowe 

l ) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amor
tyzacj i oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwa
łych (Dz. U. Nr 103, poz. 524) , które weszło w życie z dniem 
1 stycznia 1993 r., i przez § 1 rozporządzenia Mi~ istra Finansów 
z dnia 24 maja 1993 r. zmien iającego rozporządzenie w sprawie 
składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz 
wartośc i niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji 
oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych 
(Dz. U. Nr 46, poz. 209), które weszło w życie z dniem 5 lipca 
1993 r. 

stanowiące odrębną nieruchomość, w tym również nawierz
chnie dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, mel ioracje, 
budowle wodne, grunt y, inwestycje w obcych środkach 
trwałych i inne przedmioty majątkowe przeznaczone do 
wykorzystania na własne potrzeby jednostki, których cena 
zakupu lub koszt wytworzenia, a w razie nabycia w drodze 
darowizny ich wartość rynkowa - są wyższe niż 

10.000.000 zł, a okres użytkowania przekracza rok. Przez 
cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za 
zakupione składniki majątku , pomniejszoną o podatek od 
towarów i usług, a przy imporcie powiększoną ponadto o cło, 
podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nad
syłanych z zagranicy i podatek akcyzowy. 

2. Jednostki mogą uznać za środki trwałe także przed
mioty majątkowe o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia 
albo wartości rynkowej niższej aniżeli ustalona w ust. 1, jeżeli 
spełniają one pozostałe warunki określone w tym przepisie. 

3. Do środków trwałych nie zalicza się: 

1) książek, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, a także 
mebli i dywanów, 

2) środków dydaktycznych, w tym także środków transpor
tu, służących do nauczania i wychowan ia w szkołach, 
z wyłączeniem szkół wyższych, a w instytucjach kultury 
i instytucjach filmowych także aparatury wideo, sprzętu 
nagłaśniającego, projektorów filmowych, filmowych 
stołów montażowych, stołów miksyjnych, urządzeń 

świetlnych, magnetowidów studyjnych, instrumentów 
muzycznych, 
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3. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio do korekty 
odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i pra
wnych. 

§ 10. 1.19) Jednostki mogą uznać za trwale nieczynne 
środki trwałe mające istotny wpływ na działalność gospodar
czą i poziom kosztów, w wypadku gdy przewidywane jest ich 
nieużytkowanie przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące. 
Nie uznaje się za trwale nieczynne środków trwałych użyt
kowanych sezonowo lub nie użytkowanych na skutek re
montów, utrzymywania w zapasie lub rezerwie. W okresie 
uznania środków trwałych za trwale nieczynne nie dokonuje 
się od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do środków 
trwałych, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-7. 

3. 20) Po upływie okresu trwałej nieczynności środków 
trwałych jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych oraz 
umorzeniowych od uznanych uprzednio za trwale nieczynne 
środków trwałych według zasad stosowanych przed okresem 
uznania ich za trwale nieczynne. 

§ 11. 1. Jednostki aktualizują wycenę własnych środ
ków trwałych metodą szczegółową polegającą na przelicze
niu wykazanej w ewidencji księgowej wartości brutto oraz 
wartości umorzenia poszczególnych środków trwałych. 

2. Przeliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się 
przy zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych, uwzględ
niających relacje poziomu cen środków trwałych wykaza
nych w ewidencji księgowej i poziomu cen przyjętego za 
podstawę przeliczenia. 

3. Jeżeli wyliczona przy zastosowaniu wskaźnika prze
liczeniowego cena środka trwałego różni się więcej niż 

o 10% od znanej jednostce aktualnej ceny, kosztorysu lub 
ceny zapłaconej za nowy środek trwały o takim samym lub 
zbliżonym przeznaczeniu i parametrach użytkowych, to prze
liczenie może nastąpić przy zastosowaniu tej ceny, z uwzglę
dnieniem kosztów dodatkowych, w szczególności transpor
tu, montażu, przy czym zastosowana cena wymaga od
powiedniego udokumentowania, np. protokołem własnym. 
Wartość umorzenia środka trwałego ustala się wówczas 
w takiej proporcji do zaktualizowanej wartości brutto, w ja
kiej pozostało umorzenie do wartości brutto przed aktualiza
cją· 

4. Wyniki aktualizacji wartości brutto i umorzenia środ
ków trwałych wprowadza się do ewidencji księgowej pod 
datą jej przeprowadzenia, przy czym różnice między dotych
czasową a zaktualizowaną wyceną wpływają na wysokość 
funduszy zasadniczych lub kapitału zapasowego albo innego 
o podobnym charakterze. 

§ 12. (skreślony21)). 

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia 
powolanego w przypisie 2. 

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia 
powolanego w przypisie 2. 

21) Przez § 1 pkt 9 rozporządzenia powolanego w przypisie 2. 

§ 13. 1. Jednostki mogą dokonać metodą szczegółową 
aktualizacji wyceny środków trwałych według ich stanu na 
dzień 1 stycznia 1992 r., pochodzących z zadań inwestycyj
nych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1991 r. i zakoń
czonych w 1991 r., według aktualnych cen lub kosztorysów 
na dzień 1 stycznia 1992 r. lub za pomocą współczynników 
podanych w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Sta
tystycznego i M inistra Finansów z dnia 28 marca 1991 r. 
w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji 
wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 
1991 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 82). 

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się 
w terminie do dnia 30 czerwca 1992 r. 

3. Jednostki, w wypadku, o którym mowa w ust. 1, 
obliczają od dnia 1 stycznia 1992 r. odpisy amortyzacyjne od 
wartości środkÓw trwałych ustalonej w wyniku tej aktualiza
cji. 

§ 14.22) 1. Jednostki, z wyjątkiem postawionych w stan 
likwidacji oraz w stosunku do których ogłoszono upadłość, 
dokonują aktualizacji wyceny środków trwałych, o której 
mowa w § 11, według stanu na dzień 1 stycznia 1993 r. 
w terminie do dnia 31 maja 1993 r. 

2. Aktualizacją wyceny środków trwałych według stanu 
na dzień 1 stycznia 1993 r. obejmuje się nowe środki trwałe 
po raz pi.erwszy wprowadzone do użytkowania po dniu 31 
grudnia 1989 r., z uwzględnieniem poziomu cen z września 
1992 r. 

3. 23
) Jednostki, w wypadku, o którym mowa w ust. 1, 

obliczają od dnia 1 stycznia 1993 r. odpisy amortyzacyjne od 
wartości środków trwałych ustalonej w wyniku tej aktualiza
cji. 

§ 14a.24) 1. Jednostki, z wyjątkiem postawionych 
w stan likwidacji oraz w stosunku do których ogłoszono 
upadłość, dokonują aktualizacji wyceny środków trwałych, 
o której mowa w § 11, według stanu na dzień 1 stycznia 
1994 r. w terminie do dnia 31 maja 1994 r. Aktualizacją tą 
obejmuje się nowe środki trwałe po raz pierwszy wprowa
dzone do użytkowania po dniu 31 grudnia 1989 r., z uwzglę
dnieniem poziomu cen z września 1993 r. 

2. Jednostki w wypadku, o którym mowa w ust. 1, 
obliczają od dnia 1 stycznia 1994 r. odpisy amortyzacyjne od 
wartości środków trwałych, ustalonej w wyniku tej ak
tualizacji. 

§ 15. Jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa 
pomocnicze jednostek budżetowych, które do końca 1991 r. 
nie umarzały składników majątku trwałego, obliczą i wpro
wadzą do ksiąg rachunkowych pod datą 1 stycznia 1992 r. 
umorzenie poszczególnych składników majątku trwałego. 
Wartość tego umorzenia można ustalić jako sumę umorzenia 

22) W brzmieniu ustalonym przez§ 1 pkt 10 rozporządzenia powoła
nego w przypisie 2. 

23) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia powołanego w przypisie 7; 
przepis ten wszedł w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. 

24) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia powołanego w przypisie 5. 
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na dzień 1 stycznia 1991 r., wyliczonego przy zastosowaniu 
przepisów obwieszczenia, wymienionego w § 13 ust. 1, 
i umorzenia za rok 1991 , obliczonego zgodnie z zasadami 
i stawkami amortyzacyjnymi określonymi w niniejszym roz 
porządzeniu . 

§ 16. 25l Przepisy § 2 i 3 nie dotyczą wykazanego w ewi 
dencji księgowej jednostek na dzień 31 grudnia 1992 r. stanu 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. 

Pozycja 

1 

01 

02 
03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
10 

11 

2 5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia powoła
nego w przypisie 2. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 27 marca 1992 r. 

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH 

Symbol*l 

grupa, dalsze Nazwa środków trwałych Stawka % 
podgrupa, szczeble 

rodzaj podziału 

2 3 4 5 

1 Budynki, w tym budynki hoteli miejskich i schronisk turystycznych 2,5 
z wyjątkiem 
poz. 02 i 03 
16 Budynki mieszkalne (z wyjątkiem rodzaju 166, 168 i 169) 1,5 
125, 169 Kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej 
198 wzniesione na fundamencie trwałym , budynki zastępcze z pudeł 

wagonowych 10,0 
2 Budowle 4,0 
z wyjątkiem 
poz. 05 
250,251, Budowle inżynieryjne wodne (z wyjątkiem rodzaju 250-5, 251-3 
253,254, i 255-5), budowle sportowe, wieże przeciwpożarowe, budowle 
255,256, oznakowania nawigacyjnego, pochylnie i slipy, melioracje szcze-
259,28, gółowe 2,5 
291 , 293, 
297,01 
3 Kotły i maszyny energetyczne 5,0-6,0 
z wyjątkiem 
poz. 07 
323,324, Siln iki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe, silniki powie-
325,326, trzne, zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym, 
343,344, reaktory jądrowe 10,0-12,5 
349 
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 8,5-10,0 
z wyjątkiem 
poz. 09-13 
40, 41 Obrabiarki do metali skrawające 12,5-14,0 
431 O, 4 Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne, piece do przerobu 
450 surowców (z wyjątkiem rodzaju 450-50), piece do przetwarzania 
451 2 paliw (z wyjątkiem rodzaju 451 -0), piece do wypalania tunelowe, 
454, 475 aparaty bębnowe, suszarki komorowe 5,0-6,0 
477 Odo 4 

6 do 8 
44, 46,47 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, 

aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0), 
maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z 
wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6 do 8 i 479-0) 10,0-12,5 

* ) Według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wydanej przez Główny Urząd Statystyczny. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2 

434 
465 
49 

449 
465 
469 
474 
479 
481,482 
484 
49 

50 
z wyjątkiem 
poz. 15-18 

3 

01,02 

81 

° 
° 
0,1,3,6 

501 O, 1 

502 33 

505 1 

506 1,2 
507 2, 3, 4 

51 
z wyjątkiem 
poz. 20-24 

510 

511 

511 
518 

512,513 
514 

517 

52 
z wyjątkiem 
poz. 26 i 27 

520 
523 
525 
529 

524 

01 do 04 
10 do 12 

0,1,2, 
3 do 6 
8 

Odo 5 

31 
8, 81, 
82 

34,40 

- 1905 - Poz. 508 

4 5 

Zamykarki do słoi i do puszek, wymienniki przeponowe rurowe 
pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego, mikrokomputery 8-
i 16-bitowe 20,0 

Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i prze
pływomierze składowe do paliw płynnych, wymienniki płynów 
obiegowych przy produkcji sody, chłodnice odmulin i prób kot-
łowych rozkładni gazu, kolumny nitracyjne i denitracyjne, odbieral-
nice hydrauliczne rozkładni gazu, aparaty i urządzenia do powierz-
chniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicz-
nym oraz sposobem cieplnym, urządzenia do spawania i napawania 
łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania 
plazmowego, przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciś -

nienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami 
pokrewnymi, zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice 
spawalnicze (spawarki wirujące), urządzenia do metalizacji natrys-
kowej, urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi, kom-
putery (z wyjątkiem ujętych w poz. 12), samodzielne urządzenia do 
automatycznej regulacji i sterowania procesami, roboty przemys-
łowe 14,0-17,0 

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 10,0-12,5 

Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe 25,0 

Odgazowywacze 20,0 

Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcj i kwasu 
siarkowego 14,0-17,0 

Aparaty do rektyfikacji powietrza, maszyny, urządzenia i aparaty 
przemysłu rafineryjnego 5,0-6,0 

Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, odlewnicze 
i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne 14,0-17,0 

Maszyny i urządzenia wiertnicze 17,0-20,0 

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 25,0 

Obudowy zmechanizowane, aparaty i urządzenia do pomiarów 
i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych 
i kartograficznych (z wyjątkiem rodzaju 518-00, 2) 

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych, 
maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla, 

maszyny i urządzenia hutnicze, aglomerowni, wielkopiecowe, 
nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy, 
maszyny i urządzenia hutnicze stalowni, inne maszyny i urządzenia 
hutnicze 

Maszyny i urządzenia torfiarskie 

Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich 

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego, cementowego, 
autoklawy, maszyny do produkcji elementów z lastryka i kamienia 
sztucznego 

Piece do trampowania głowic "Hagera", piece do topienia żużla 
wielkopiecowego i bazaltu 

20,0 

8,5-10,0 

10,0-12,5 

12,5-14,0 

7,0-8,5 

25,0 
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1 2 3 4 5 

28 53 Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 10,0-12,5 
z wyjątkiem 
poz. 29 

29 535 0301,07, Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny 
111, 127, do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, do 
7 produkcji węglanów i past emulsyjnych, urządzenia do produkcji 

półprzewodn ików 17,0-20,0 

30 54 Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz 
z wyjątkiem maszyny papiernicze i poligraficzne 10,0-12,5 
poz. 31 

31 548 ° Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 5,0-6,0 

32 55 Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyro-
bów ze skóry 10,0-12,5 

33 56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych · 7,0-8,5 
z wyjątkiem 
poz. 34 

34 561 6 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowanych, 
568 maszyny impregnacyjne, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu 

piekarniczego (z wyjątkiem rodzaju 568-40 do 48) 12,5-14,0 

35 57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 10,0-12,5 
z wyjątkiem 
poz. 36 i 37 

36 571 30,31, 8 Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory 
i hydrolizatory betonowe lub murowane 25,0 

37 579 000,003, Destruktory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu 
01,02 odpadków zwierzęcych 17,0-20,0 

38 58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 14,0-17,0 
z wyjątkiem 
poz. 39-42 

39 580, 581 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem 
582 3 wibromłotów), maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem 

rodzaju 581-2, 31 i 4), szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do 
utrzymania dróg 20,0 

40 581 2,31,4 Wibratory, zacieraczki do tynku i wibromłoty 50,0 

41 582 115,22 Pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 I pojemności, od-
śnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 7,0-8,5 

42 583 0,1 Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, koparki 
w piaskowniach przemysłu węglowego 5,0-6,0 

43 59 Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej 10,0-12,5 

44 6 Urządzenia techniczne 8,5-10,0 
z wyjątkiem 
poz. 45-49 

45 600, 601 Zbiorniki naziemne z cegły betonowe i żelbetowe (z wyjątkiem 
623 7 z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego), urządze-
641 70 nia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia 
648 i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewoda-
657 mi wysokiego napięcia, wyciągi kopalniane, towarowe kolejki 
660 linowe i dźwignice linowe, akumulatory hydrauliczne, wagi wozo-

we, wagonowe i inne wbudowane 4,0-5,0 

46 610 do 615 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna, 
641 dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, 
662 1 kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodzajów 641-63,70,71,84), 
681 projektory przenośne 16 mm i 35 mm, kontenery 14,0-17,0 
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1 2 3 4 5 

47 633, 634 Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i prze-
662 5 woźnych, ekrany kinowe 20,0 

48 644 ° Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla 50,0 

49 644 0-4 Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla, 
664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, aparaty kont-

rolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielko-
ści elektrycznych i nieelektrycznych 17,0-20,0 

50 70,71, 72, Tabor szynowy i tabor pływający 6,0-7,0 
73, 77 
z wyjątkiem 
poz. 51-53 

51 700-706 7 Drezyny i przyczepy do drezyn, lokomotywy akumulatorowe, wozy 
710 do 712 01 do 03 kopalniane, kontenery pływające, wodoloty oraz łodzie różnego 

10 do 14 typu, tabor lotniczy 12,5-14,0 
770 13 
773 101O ; 

780-781 

52 740, 741 Pojazdy mechaniczne, szybowce 17,0-20,0 
742, 744 
782 

53 743, 745 Samochody specjalne, trolejbusy i samochody ciężarowe o napę-
746, 747 dzie elektrycznym, ciągniki, przyczepy i naczepy, tabor konny, 
748, 75, 76 pozostały tabor bezszynowy 12,5-14,0 

54 Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe 12,5-17,0 

55 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 17,0-20,0 
z wyjątkiem 
poz. 56-59 

56 801 ° Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadza-
802 ° nia badań laboratoryjnych, aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii, 
804 wyposażenie cyrków 20,0-25,0 

57 803 Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych 12,5-14,0 

58 805 Wyposażenie teatrów, kin itp., instrumenty muzyczne 8,5-10,0 

59 806,008 Kioski, budki, domki kempingowe, plantacje wikliny 10,0 

Objaśnienia: 

1. W razie podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie za pomocą odpowiednich 
współczynników, mnoży się właściwe dla danych środków trwałych stawki amortyzacyjne, ustalone w wykazie dla 
warunków normalnych, przez odpowiedni współczynnik określony w § 8 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia. 

2. Za pogorszone warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody, par 
wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia 
obiektu. 

Za złe warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej, 
w razie gdy są to obiekty, w których wytwarza się, stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne. 
Dotyczy to również wypadków silnego działania na środek trwały agresywnych środków chemicznych rozproszonych 
w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. 

3. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 lit. 
g) rozporządzenia, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub 
systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich naj nowszych zdobyczy techniki, a także 
pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną. 



Dziennik Ustaw Nr 104 1908 Poz. 508 

4. Od środków trwałych używanych nowo wprowadzonych do użytkowania, zmodernizowanych w drodze inwestycji, 
a także o krótszym przewidzianym okresie użytkowania od okresu przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej 
określonej w wykazie na skutek ograniczenia zasobów złóż, czasu produkcji określonych produktów lub trwania kontraktu 
na wykonanie usług lub budowę obiektów za granicą, jak również ograniczenia z góry okresu użytkowania, o których 
mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, oblicza się stawki amortyzacyjne: 

1) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się jedynie wartość brutto środka trwałego - według wzoru: 

s = 100 
o Es 

2) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się zarówno wartość brutto, jak i umorzenie środka trwałego - według wzoru: 

w których: 

So roczna stawka amortyzacyjna, 
Es przewidywany okres użytkowania środka trwałego w latach, 
Wp1 nie umorzona część wartości brutto środka trwałego na dzień ustalenia stawki amortyzacyjnej, 
Wp2 wartość brutto środka trwałego, dla którego ustala się stawkę amortyzacyjną. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 

- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 29-61-73, 

- w punktach sprzedaży: ul. Bagatela 14 (Dom Wydawniczy ABC); ul. Kujawska 1 (Urząd Skarbowy); ul. Lindleya 14a (sklep firmowy "INFOR"); ul. Mysia 2 (Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne) ; ul. 1 Sierpnia 21 (ZUS); al. Solidarności 83/89 (Księgarnia Bankowa) ; al. Solidarności 119 (Księgarnia im. St. Żeromskiego, tel. 20-46-28); al. Solidarności 127 
(Księgarnia Sądowa, tel. 20 -.03-71 w . 377) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1993; ul. Srebrna 16 (" Jard-Press" s.c.); ul. Świętokrzyska 12 (Księgarnia " Elinex" - gmach 
Ministerstwa Finansów, tel. 694-47-69) ; ul. Wspólna 4 (w Ministerstwie Przemysłu i Handlu) ; ul. Zamenhofa 1 (Dom Wydawniczy ABC, tel. 31-01-58); ul. Żurawia 1a (Księgarnia 
Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznyoh, Budowlanych i Ogólnoasortymentowych, tel. 621-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1993; 

poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (Urząd Wojewódzki); BIAŁYSTOK: ul. Mickiewicza 5 (sąd - księgarnia " Interesik" ), ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 (księgarnia " Interesik" 
i Bialostockie Wydawnictwo Prawnicze), ul. Świętojańska 13 p. 501 (Wydawnictwo BETA); BIELSKO-BIAŁA: ul. Cieszyńska 10 (sąd) , ul. Piastowska 40 (Urząd Wojewódzki) ; 
BYDGOSZCZ: ul. Śniadeckich 41 a (PPHU "EMPRES" ), ul. Wały Jagiellońskie 4 (sąd - BUiD " Lex et Labor")"; CHEŁM: ul. Obłońska 20a (Izba Skarbowa), ul. Szymanowskiego 
7/ 14; CIECHANOW: ul. 17 Stycznia 7 (Zakład Administracyjno -Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego); CIESZYN: ul. Bobrecka 1 (S pólka Cywilna "Infolex") ; CZĘSTOCHOWA: ul 
Dąbrowskiego. 23/25 (sąd) ; ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd); GDAŃSK: ul. Kartuska 14/2 (księgarnia "Kodeks"), ul. Na stoku 49 B (Urząd Skarbowy-księgarnia "Interesik" ), ul. 
Nowe Ogrody 30; GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd) , ul. Świętojańska 68 (Dom Wydawniczy ABC) ; GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 23 (sąd); GORZOWWIELKOPOLSKI: ul. 
Jagiellończyka 8 (Urząd Wojewódzki) , ul. Mieszka 133 (sąd - BUiD "Lex et Labor"); JELENIA GORA: ul. Wojska Polskiego 56 (sąd); KALISZ: ul. Wolności 13a (sąd); KATOWICE: 
ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd) ; KIELCE: ul. Jana Pawia 119 (sąd) , ul. Seminaryjska 12a (księgarnia "Interesik"); KOZIENICE: ul. Lubelska 2 (Firma " Kordas"); KOSZALIN: ul. Waryńskiego 
7 (sąd- Prywatna Firma Gospodarcza "Boom 1991 " ), ul. Chopina 7 (Biuro Rachunkowo-Podatkowe) ; KRAKOW: ul . Basztowa 22, Krowoderskich Zuchów 2, Przy Rondzie 7 (sąd) , 
ul. Wadowieka 12 (księgarnie "Interesik" ); KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (Urząd Wojewódzki); LEGIONOWO: ul. Piłsudskieg043b (ZUS); LUBLIN : ul. Krakowskie Przedmieście 43a, 
ul. Krakowskie Przedmieście 76 (sąd - Księgarnia Prawnicza) ; ŁOD~: ul. Dowborczyków 9/11 (księgarnia " Interesik"), pl. Dąbrowskiego 5 (sąd- księgarnia "Interesik"), ul. 6 sierpnia 
84/86 (Urząd Skarbowy) , Plac Wolności 10/ 12 (Dom Wydawniczy ABC) , ul. Zamenhofa 2 (ZUS-księgarnia "Interesik") ; NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul. Slowackiego 19 (sąd); 
OLSZTYN: ul. Opolska 42 (P.w.-" ARHAT") , ul. Stare Miasto 22 (PHU "REGIS" ); OPOLE: pl. Wolności 7/8 (Dom Wydawniczy ABC) , ul. Piastowska 14 (Urząd Wojewódzki) ; 
OSTROVVWIELKOPOLSKI : ul. Sądowa 2 (sąd) ; OTWOCK: ul. Armii Krajowej 2 (sąd); PIOTRKOWTRYBUNALSKI: ul. Slowackiego 5 (sąd -księgarnia "Interesik" ), ul. Wronia 
65; PIŁA : ul. Bydgoska 45a (Zakład Usług Biurowych "Zubik") ; PŁOCK: ul. Kościuszki 6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna); POZNAŃ : ul. Młyńska 1 a (sąd) , ul. Galileusza 2 (punkt 
informacyjno-kolportażowy) , ul. · Klasztorna 1 (Dom Wydawniczy ABC) ; PRUSZKOW: ul. Jasna 2 (firma "Drukan" ), ul. Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMYŚL: pl. Dominikański 
3 (Zaklad Obslugi Urzędu Wojewódzkiego); RADOM: ul. Żeromskiego 53 (Urząd Wojewódzki), ul. Pilsudskiego 10 (sąd) ; RZESZOW: pl. Śreniawitów 3 (sąd); SIERADZ: pl. 
Wojewódzki 3 (Urząd Wojewódzki); SŁUPSK: ul. Norwida 10/50 (Agencja " STA-HA"), ul. Szarych Szeregów 13 (sąd -"Lex et Labor") ; SOSNOWIEC: Aleja Zwycięstwa 6 (Dom 
Wydawniczy ABC) ; ' SUWAŁKI : ul. Noniewicza 10 (Urząd Wojewódzki); SZCZECIN: ul. Koński Kierat 16/2 (BUH " Starówka") , ul. Odrowąża 2 (Księgarnia "Kontrakt") , ul. Monte 
Cassino 37 (" Buchalter" Sp. zo.o.), ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 (sąd), ul. Dluga 1 (Księgarnia "EUREKA"); TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza 7 (Urząd Wojewódzki) ; TARNOW: 
ul. Dąbrowskiego 29 (sąd) , TORUŃ : ul. Fosa Staromiejska 12/14 (sąd - BUiD "Lex et Labor"); WŁOCŁAWEK: ul. 3 Maja 17 (Urząd Wojewódzki); WROCŁAW : ul. Sądowa 1 (PHU 
"Paragraf" Księgarnia prawnicza) , pl. Powsiańców Warszawy 1 (PHU "Andrew-Tag" ); ZIELONA GORA: pl. Slowiański 1 (sąd). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 02-903 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw .; Poligrafii Urzędu Rady Ministrów, 
ul. Powsińska 69f71, 02-903 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, 

O wsżelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Urzędu Rady Ministrów, 
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