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Amortyzacja �rodków trwałych  
Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych - z wyj�tkiem gruntów niesłu��cych wydobyciu 
kopalin metod� odkrywkow� - zmniejszaj� odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 
dokonywane w celu uwzgl�dnienia utraty ich warto�ci, na skutek u�ywania lub upływu czasu.  

Pocz�wszy od 1 stycznia 2002 r. amortyzacja nie jest synonimem umorzenia. Odpis 
umorzeniowy nie zwi�ksza kosztów lecz zmniejsza na mocy odr�bnych przepisów ustawy, 
fundusze własne, z których sfinansowano zakup lub budow� �rodka trwałego, jak to ma 
miejsce w spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do �rodków trwałych, tworz�cych 
zasoby mieszkaniowe lub w jednostkach bud�etowych.  

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od �rodków trwałych stanowi 
obowi�zek jednostki wynikaj�cy z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którymi w 
wyniku finansowym, bez wzgl�du na jego wysoko��, nale�y uwzgl�dni� m.in. zmniejszenia 
warto�ci u�ytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym równie� dokonywane w 
postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.  

Amortyzacj� lub umorzenie �rodków trwałych reguluj� przepisy art. 32 ustawy. Zgodnie z 
nimi odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od �rodka trwałego dokonuje si� drog� 
systematycznego, planowego rozło�enia jego warto�ci pocz�tkowej na ustalony okres 
amortyzacji.  

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzgl�dnia si� okres 
ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego, tj. przedział czasu, w którym według oczekiwa� 
�rodek trwały b�dzie u�ytkowany przez jednostk� i z tego tytułu b�dzie ona osi�gała korzy�ci 
ekonomiczne. Na okre�lenie okresu ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego wpływaj� w 
szczególno�ci:  

1) liczba zmian, na których pracuje �rodek trwały,  

2) tempo post�pu techniczno-ekonomicznego,  

3) wydajno�� �rodka trwałego mierzona liczb� godzin jego pracy lub liczb� 
wytworzonych produktów albo innym wła�ciwym miernikiem,  

4) prawne lub inne ograniczenia czasu u�ywania �rodka trwałego,  

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzeda�y netto istotnej pozostało�ci 
�rodka trwałego. 

Rozpocz�cie amortyzacji mo�e nast�pi� nie wcze�niej ni� po przyj�ciu �rodka trwałego do 
u�ywania. Oznacza to, �e rozpocz�cie amortyzacji mo�e nast�pi� ju� w miesi�cu przyj�cia 
�rodka trwałego do u�ywania, jak równie� w terminie (miesi�cu) pó�niejszym.  

Na dzie� przyj�cia �rodka trwałego do u�ywania nale�y ustali� okres lub stawk� i metod� 
jego amortyzacji. Jak ju� wspomniano przy ustalaniu okresu amortyzacji, a w rezultacie 
stawki amortyzacyjnej, nale�y uwzgl�dni� okres ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego. 
Ustalona roczna stawka amortyzacyjna na podstawie tego okresu mo�e ró�ni� si� od stawki 
okre�lonej w przepisach podatkowych. Je�eli jednak przewidywany okres ekonomicznej 



u�yteczno�ci �rodka trwałego pokrywa si� z okresem przyj�tym do ustalenia stawki 
podatkowej to nie ma przeszkód dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych przy u�yciu stawki podatkowej.  

W odniesieniu do poszczególnych �rodków trwałych mo�na dokona� wyboru metody 
amortyzacji, tj. sposobu planowego, systematycznego rozło�enia w czasie warto�ci 
pocz�tkowej �rodka trwałego. Zastosowana metoda amortyzacji powinna odzwierciedla� 
sposób konsumowania przez jednostk� korzy�ci ekonomicznych osi�ganych z u�ytkowania 
danego �rodka trwałego. Mo�na wi�c stosowa� metod� liniow� lub degresywn�. Mo�na 
równie� amortyzowa� �rodki trwałe według innych metod, np. naturalnej, z tym �e przepisy 
podatkowe nie przewiduj� innych metod amortyzacji poza liniow� lub degresywn�. Nale�y 
pami�ta�, �e nie mo�na zmieni� metody amortyzacji w trakcie amortyzowania �rodka 
trwałego. Ustalona na dzie� przyj�cia �rodka trwałego do u�ywania metoda jego amortyzacji 
powinna by� stosowana w sposób ci�gły w kolejnych okresach (konsekwentnie).  

Poprawno�� stosowanych okresów i stawek amortyzacji (ale nie metod) �rodków trwałych 
powinna by� przez jednostk� okresowo weryfikowana, powoduj�c odpowiedni� korekt� 
dokonywanych w nast�pnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.  

Zako�czenie amortyzacji nast�puje nie pó�niej ni� z chwil� zrównania warto�ci odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego lub 
przeznaczenia go do likwidacji, sprzeda�y lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym 
uwzgl�dnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzeda�y netto pozostało�ci �rodka 
trwałego.  

Pozostało�� (warto�� ko�cowa) �rodka trwałego jest cz�sto nieznaczna i mo�na j� pomin�� 
przy obliczaniu warto�ci podlegaj�cej amortyzacji. Je�eli istnieje prawdopodobie�stwo, �e 
warto�� ko�cowa b�dzie znaczna to nale�y j� oszacowa� w oparciu o przypuszczaln� cen� 
sprzeda�y netto przewa�aj�c� dla podobnych �rodków trwałych, które osi�gn�ły koniec 
okresu u�ytkowania i funkcjonowały w warunkach podobnych do tych, w których dany 
�rodek trwały jest i b�dzie u�ytkowany.  

Dla �rodków trwałych o niskiej jednostkowej warto�ci pocz�tkowej mo�na ustala� odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych 
odpisów dla grup �rodków zbli�onych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisuj�c 
warto�� tego rodzaju �rodków trwałych.  

Warto przypomnie�, i�:  

• metoda liniowa amortyzacji polega na systematycznym rozło�eniu warto�ci pocz�tkowej danego 
�rodka trwałego na przewidywane lata jego u�ywania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych 
ratach,  

• metoda degresywna polega na obliczaniu amortyzacji przy zastosowaniu stawek podwy�szonych 
odpowiednim współczynnikiem:  

1) w pierwszym roku u�ywania �rodka trwałego od jego warto�ci pocz�tkowej brutto,  

2) w latach nast�pnych od warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o dotychczasowe 
odpisy amortyzacyjne, ustalonej na pocz�tek kolejnych lat ich u�ywania,  

3) pocz�wszy od roku, w którym tak okre�lona roczna kwota amortyzacji miałaby by� 
ni�sza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej metod� liniow� - według metody 
liniowej. 



Metoda degresywna powoduje zatem przy�pieszenie amortyzacji �rodka trwałego.  

* * *  

Przykład Nr 1 

I. Zało�enia:  

Spółka z o.o. "A" nabyła w maju 2002 r. obrabiark� do metali, zakwalifikowan� do grupy 4 
K�T rodzaj 417, okres ekonomicznej u�yteczno�ci ww. �rodka trwałego ustalony przez 
jednostk� wynosił ok. 7 lat. Jednostka rozpocz�ła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od 
czerwca 2002 r.  

Warto�� pocz�tkowa �rodka trwałego: 30.000 zł.  

Roczna stawka amortyzacyjna, wyliczona według wzoru:  
           So = (100 : Es)  = 100 : 7 = 14 % 

  gdzie:  

  So - roczna stawka amortyzacyjna w % ,  

  Es - przewidywany okres u�ywania �rodka trwałego w latach. 

Współczynnik zastosowany do obliczania amortyzacji metod� degresywn� wynosił: 2,0.  

A. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych  przy zastosowaniu metody liniowej  

Roczna kwota odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej:  

30.000 zł x 14 % = 4.200 zł. 

Miesi�czna kwota odpisów amortyzacyjnych:  

4.200 zł : 12 m-cy = 350 zł. 

A zatem odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach powinny kształtowa� si� w sposób 
nast�puj�cy:  

1) w 2002 r. odpisy amortyzacyjne wynios�: 350 zł x 7 m-cy = 2.450 zł,  

2) w latach 2003-2008 roczne odpisy amortyzacyjne wynios�: 350 zł x 12 m-
cy = 4.200 zł,  

3) w 2009 r. odpisy amortyzacyjne wynios�: 30.000 zł - 27.650 zł = 2.350 zł  
i nast�pi zrównanie warto�ci odpisów z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego. 

B. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych  przy zastosowaniu metody degresywnej  

Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach ustalone przy zastosowaniu tej metody b�d� 
wynosi� odpowiednio:  

1) w 2002 r.  
30.000 zł  x (14 % x 2,0) : 12 m-cy = 700 x 7 m-cy = 4.900 zł,  

2) w 2003 r.  
30.000 zł - 4.900 zł x (14 % x 2,0) = 7.028 zł,  



3) w 2004 r.  
30.000 zł - 4.900 zł - 7.028 zł x (14 % x 2,0) = 5.060,16 zł,  

4) w 2005 r. roczna kwota amortyzacji obliczona metod� degresywn�  
b�dzie  ni�sza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu  
metody liniowej, zgodnie z wyliczeniem:  
30.000 zł - 4.900 zł - 7.028 zł - 5.060,16 zł x (14 % x 2,0) = 3.643,32 zł.  
A zatem pocz�wszy od tego roku jednostka powinna dokona�  
dalszych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej  
w wysoko�ci: 4.200 zł,  

5) w latach 2006 - 2007 roczny odpis amortyzacyjny wyniesie,  
tj. w metodzie liniowej: 4.200 zł,  

6) w 2008 r. odpis amortyzacyjny wyniesie 411,84 zł i nast�pi zrównanie  
warto�ci odpisów z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego. 

Dla lepszego zobrazowania powy�szych wylicze� odpisy amortyzacyjne dokonane przy 
zastosowaniu metody liniowej i degresywnej zostan� przestawione w tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 

Amortyzacja 

liniowa  (według stawki 14 %) degresywna (według stawki 14 % x 2,0) 

Rok  
u�ywania   
�rodka   

trwałego warto�� pocz�tkowa (zł) kwota (zł) warto�� pocz�tkowa (zł) kwota (zł) 

2002 30.000,00 2.450,00 30.000,00 4.900,00 

2003 30.000,00 4.200,00 25.100,00 7.028,00 

2004 30.000,00 4.200,00 18.072,00 5.060,16 

2005 30.000,00 4.200,00 30.000,00 4.200,00 

2006 30.000,00 4.200,00 30.000,00 4.200,00 

2007 30.000,00 4.200,00 30.000,00 4.200,00 

2008 30.000,00 4.200,00 30.000,00 411,84 

2009 30.000,00 2.350,00 - - 

Ogółem - 30.000,00  - 30.000,00  

* * *  

Przykład Nr 2 

Nale�y zaznaczy�, i� stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci koszty ulepszenia 
�rodka trwałego, polegaj�cego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i 
powoduj�cego, �e warto�� u�ytkowa tego �rodka po zako�czeniu ulepszenia przewy�sza 
posiadan� przy przyj�ciu do u�ywania warto�� u�ytkow�, mierzon� okresem u�ywania, 
zdolno�ci� wytwórcz�, jako�ci� produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego �rodka 
trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami - powi�kszaj� jego warto�� pocz�tkow� 
stanowi�c� cen� nabycia lub koszt wytworzenia.  

I. Zało�enia:  



Na podstawie danych z przykładu nr 1, przy zało�eniu, i� w pa�dzierniku 2002 r. zostanie 
przeprowadzone ulepszenie maszyny produkcyjnej o warto�ci pocz�tkowej - 30.000 zł, w 
wyniku którego obni�one zostan� koszty jej eksploatacji. Kwota nakładów poniesiona na 
ulepszenie �rodka trwałego wyniesie 7.000 zł.  

A. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego �rodka trwałego metod� liniow�  

Odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach od warto�ci powi�kszonej o koszty 
ulepszenia, powinny kształtowa� si� w sposób nast�puj�cy:  

1) w 2002 r. odpisy amortyzacyjne wynios�:  
350 zł x 7 m-cy = 2.450 zł,  

2) w 2003 r. do 31 pa�dziernika suma odpisów wyniesie:  
30.000 zł x 14 % = 4.200 zł : 12 m-cy = 350 zł x 10 m-cy = 3.500 zł. 

Od 1 listopada suma odpisów wyniesie, według wyliczenia:  

a) zwi�kszenie warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego o poniesione  
w pa�dzierniku koszty   ulepszenia: 30.000 zł + 7.000 zł = 37.000 zł,  

b) ustalenie odpisów amortyzacyjnych od warto�ci 
podwy�szonej  
o koszty ulepszenia  za okres od listopada do grudnia:  
37.000 zł x 14 % = 5.180 zł : 12 m-cy = 431,67 zł x 2 m-ce = 
863,34 zł,  

c) suma odpisów amortyzacyjnych za 2003 r., według 
wyliczenia:  
3.500 zł + 863,34 zł = 4.363,34 zł, 

3) w latach 2004-2008 roczne odpisy amortyzacyjne wynios�:  
37.000 zł x 14 % = 5.180 zł,  

4) w 2009 r. odpis amortyzacyjny wyniesie 4.286,66 zł i nast�pi zrównanie 
warto�ci odpisów z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego. 

B. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego �rodka trwałego metod� 
degresywn�  

Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach od ulepszonego �rodka trwałego ustalone przy 
zastosowaniu tej metody b�d� wynosi� odpowiednio:  

1) w 2002 r.  
30.000 zł  x (14 % x 2,0) = 8.400 zł : 12 m-cy = 700 zł x 7 m-cy = 4.900 zł,  

2) w 2003 r.  
30.000 zł - 4.900 zł x (14 % x 2,0) = 7.028 zł,  

3) w 2004 r. warto�� pocz�tkow� �rodka trwałego pomniejszon� o dokonane 
odpisy amortyzacyjne  powi�ksza si� o poniesione w 2002 r. koszty 
ulepszenia:  
30.000 zł - 4.900 zł - 7.028 zł + 7.000 zł = 25.072 zł  

Odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej warto�ci pocz�tkowej wynios�:  
25.072 zł x (14 % x 2,0) = 7.020,16 zł,  



4) w 2005 r. roczna kwota amortyzacji obliczona metod� degresywn� b�dzie  
ni�sza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody 
liniowej, zgodnie z wyliczeniem:  
25.072 zł - 7.020,16 zł = 18.051,84 x (14 % x 2,0) = 5.054,52 zł.  

A zatem pocz�wszy od tego roku jednostka powinna dokona� dalszych 
odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej w wysoko�ci: 
5.180 zł,  

5) w latach 2006-2007 odpisy amortyzacyjne wynios� 5.180 zł  

6) w 2008 r. odpis amortyzacyjny wyniesie 2.511,84 zł i nast�pi zrównanie 
warto�ci odpisów z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego. 

Dla lepszego zobrazowania powy�szych wylicze� odpisy amortyzacyjne od ulepszonego 
�rodka trwałego dokonane przy zastosowaniu metody liniowej i degresywnej zostan� 
przestawione w tabeli nr 2.  

Tabela nr 2 
Amortyzacja 

liniowa (według stawki 14 %) degresywna (według stawki 14 % x 2,0) 
Rok   

u�ywania   
�rodka   

trwałego warto�� pocz�tkowa  
(zł) 

kwota   
(zł) 

warto�� pocz�tkowa  
(zł) 

kwota   
(zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 
2002 30.000,00 2.450,00  30.000,00 4.900,00 

do 31.X   
30.000,00 

3.500,00 

od 1.XI  
37.000,00 

863,34 

2003 

Razem 4.363,34 

25.100,00 7.028,00 

2004 37.000,00 5.180,00 25.072,00 7.020,16 
2005 37.000,00 5.180,00 37.000,00 5.180,00 
2006 37.000,00 5.180,00 37.000,00 5.180,00 
2007 37.000,00 5.180,00 37.000,00 5.180,00 
2008 37.000,00 5.180,00 37.000,00 2.511,84 
2009 37.000,00 4.286,66 - - 

Ogółem - 37.000,00  - 37.000,00  
 
 


