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W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 1. „Ogólne 

zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” w części „Miejsce prowadzenia ksiąg 

rachunkowych” wprowadza się następujące zmiany: 

1. tekst: „Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.” 

otrzymuje brzmienie: „Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z 

przepisami ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych z 

uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.” ; 

2. punkt 1. podpunkt e) o brzmieniu: „sprawozdania budżetowe - to sprawozdania 

jednostkowe i zbiorcze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej,” otrzymuje brzmienie: „sprawozdania 

budżetowe - to sprawozdania jednostkowe i zbiorcze określone w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej,”; 

3. punkt 1. podpunkt f) o brzmieniu: „sprawozdania finansowe - to bilans, rachunek 

zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” 

otrzymuje brzmienie: „sprawozdania finansowe - to bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”;  

4. punkt 1. podpunkt k) o brzmieniu: „środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i 

zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym 

niż rok, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki 
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o wartości początkowej, przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem środków trwałych wymienionych w § 

6 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. wymienionego 

w punkcie "f" niniejszych zasad,” otrzymuje brzmienie: „środki trwałe - 

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej, przekraczającej 

kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z 

wyjątkiem środków trwałych wymienionych w § 7 ust.2 pkt 1-5 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.  Do 

środków trwałych zalicza się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia 

techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie oraz przedmioty, których okres używania jest dłuższy niż rok, a 

wartość początkowa wynosi 10.000 zł.”;  

5. punkt 1. podpunkt n)  o brzmieniu: „pozostałe środki trwałe (niskocenne) - 

wyposażenie - to aktywa trwałe nie spełniające warunków dla środków trwałych 

określonych w punkcie "k" niniejszych zasad, a także wymienione w § 6 ust. 3 pkt 

1-6 rozporządzenia wymienionego w punkcie "f' tych zasad (środki trwałe o 

wartości początkowej do 3500 zł brutto)” otrzymuje brzmienie: „ pozostałe środki 

trwałe (niskocenne) - wyposażenie - to aktywa trwałe nie spełniające warunków 

dla środków trwałych określonych w punkcie "k" niniejszych zasad, a także 

wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1- 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 

13 września 2017 r. (środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł brutto).” 

 


