
                         
     

Załącznik nr  1  do załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 103/2019 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w 

V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Wykaz rzeczowych składników majątkowych nie podlegających ewidencji 
ilościowo-wartościowej, których wartość zakupu nie przekracza 10 000 zł.
Środki trwałe wydane do użytkowania na potrzeby działalności jednostki, które 
podlegają umorzeniu  w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania, 
niepodlegające ujęciu na koncie 011, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok.

Lp
.

 Grupa składników - wyszczególnienie opis uwagi

1 Pomoce naukowe i  urządzenia  gabinetów
przedmiotowych  służące  procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu  np.
urządzenia  gabinetu  matematycznego,
biologicznego,  urządzenia  miejsca  gier  i
zabaw, w tym ogródka jordanowskiego itd.

Kryterium wartości: 
cena jednostkowa 
zakupu pojedynczego 
obiektu 
do 1500,00 PLN

Składniki wydane 
do bezpośredniego
używania za 
pokwitowaniem 
lub ujęte w 
wewnętrznych 
rejestrach 
ewidencji 
ilościowej

2 Meble:  biurka,  fotele,  krzesła,  gabloty,
ławki,  łóżka,  kanapy,  regały,  szafy,  stoły,
stoliki  uczniowskie,  biurowe  i  specjalne,
wieszaki, tablice szkolne 
i ogłoszeniowe itp. 

Kryterium wartości: 
cena jednostkowa 
zakupu pojedynczego 
obiektu 
 do 1500,00 PLN

Składniki wydane 
do bezpośredniego
używania za 
pokwitowaniem 
lub ujęte w 
wewnętrznych 
rejestrach 
ewidencji 
ilościowej

3 Sprzęt  pomieszczeniowy,  gospodarczo-
porządkowy:  lampy  biurowe,  żyrandole,
oprawy  oświetleniowe,  narzędzia,
materiały i akcesoria biurowe; numeratory,
datowniki,  zszywacze,  dziurkacze,
kalkulatory  bez  taśmy  papierowej,
pieczątki,  kosze, zegary ścienne, piloty do
zapór  drogowych,  tablice  informacyjne,
apteczki  z  wyposażeniem,  akcesoria
komputerowe  np.  myszki,  materiały  do
sprzątania  np.  mopy,  szczotki,  drabiny,

Narzędzia, 
materiały, 
akcesoria wydane 
do bezpośredniego
użytku 
poszczególnych 
pracowników np. 
konserwatorów za 
pokwitowaniem, 
pieczątki ujęte w 
rejestrze pieczątek
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żelazka, akcesoria łazienkowe itd. 

4 Sprzęt  dekoracyjny:  obrazy  i  portrety  bez
wartości  artystycznej,  kwietniki,  wazony,
chodniki, firanki, kotary, zasłony, karnisze,
żaluzje, wertykale, rolety, parawany, lustra,
godła,  pozostałe  wyroby  artystyczne  np.
puchary,  wykładziny  podłogowe,
wycieraczki,  flagi,  dywany  i  wykładziny
dywanowe

Dywany i wykładziny 
dywanowe według 
kryterium wartości: 
cena jednostkowa 
zakupu pojedynczego 
obiektu 
 do 1500,00 PLN

Składniki wydane 
do bezpośredniego
używania za 
pokwitowaniem 
lub ujęte w 
wewnętrznych 
rejestrach 
ewidencji 
ilościowej

5 Bielizna, pościel, odzież  ochronna, odzież
sportowa,poszwy, poszewki, prześcieradła,
ręczniki,  obrusy,  serwety,  serwetki,  koce,
kołdry,  materace,  poduszki,  podgłówki,
kapy, buty, fartuchy, kurtki, czapki, czepki i
pozostała odzież

Składniki wydane 
do bezpośredniego
używania za 
pokwitowaniem, 
ujęte w 
wewnętrznych 
rejestrach 
ewidencji 
ilościowej lub 
ujęte na 
kartotekach 
zaopatrzenia 
imiennego 
poszczególnych
pracowników 

6 Naczynia i narzędzia kuchenne Składniki wydane do 
bezpośredniego 
używania za 
pokwitowaniem lub 
ujęte w 
wewnętrznych 
rejestrach ewidencji 
ilościowej
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