
 
 
 
 
 

           Łódź, 9 maja 2022 r. 
 
Szanowni Państwo, 
Członkowie Forum Skarbników,  
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem 
Forum Skarbników zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej 
Forum, która zaplanowana jest na 30 maja 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.30. 

 
Majowe spotkanie Forum poświęcone będzie omówieniu zagadnień związanych 

z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Przeanalizujemy 
zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw 
oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie zajęć 
przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych 
wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia. 

Spotkanie poprowadzi doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny 
konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości 
i sprawozdawczości budżetowej. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, 
rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, 
prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych. 

 
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z Ekspertami prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem 
spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej 
pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego 
stosowania przepisów.  

 
Spotkanie będzie realizowane w formule stacjonarnej w sali szkoleniowej FRDL CS w Łodzi. 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 maja 
2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową biuro@frdl-lodz.pl Zgłoszonym 
uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy informacje organizacyjne dotyczące spotkania. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału najbliższej sesji Forum! 
 

Z poważaniem, 
 

 Katarzyna Marciniak – Mordel 
 Zastępca Dyrektora  

FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi 
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Sesja konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników nt.: 

Środki trwałe. Ujęcia, wyceny i likwidacja 
rzeczowych aktywów trwałych 

30 maja 2022 r. 10.00 - 14.30 
 

• W ramach spotkania Forum przedstawione zostaną zagadnienia związane 
z problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. 

• Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy 
o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy 
ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. 

• W trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie 
zakupu, wytworzenia. 

 
Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących 
zagadnieniach: 
1. Pojęcie środków trwałych: 

• Przepisy ustawy o rachunkowości. 
• Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

2. Wycena początkowa środków trwałych: 
• Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych. 
• Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego. 
• Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej. 
• Zakup środka trwałego w walucie obcej. 
• Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka 

trwałego do używania. 
• Odsetki od kredytu a wartość początkowa. 

3. Amortyzacja środków trwałych: 
• Termin rozpoczęcia amortyzacji. 
• Ustalenie symbolu KŚT. 
• Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych. 
• Amortyzacja metodą liniową na przykładach. 
• Amortyzacja metodą degresywną na przykładach. 
• Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji. 
• Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego. 

4. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania: 
• Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego? 
• Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie? 
• Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym. 
• Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym. 



 
 
 
 
 

5. Rozchód i likwidacja środków trwałych: 
• Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych. 
• Udokumentowanie likwidacji środka trwałego. 
• Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego. 
• Przekazanie środka trwałego w formie darowizny. 
• Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja. 

6. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych: 
• Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji. 
• Terminy inwentaryzacji. 
• Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji. 
• Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę. 
• Obce środki trwałe. 

 
Prowadząca:  
Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant 
z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości 
i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, 
finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości 
i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości 
projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków 
unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami 
w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat 
rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów 
współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”. 
  



 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników nt.  

Środki trwałe. Ujęcia, wyceny i likwidacja rzeczowych aktywów trwałych 

30 maja 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 
 
 
 

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 185 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc maj 2022 r. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-
242 Łódź; tel. (42) 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 biuro@frdl-lodz.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 25 maja 2022 r. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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