
                                                                         Załącznik Nr 1 do zarządzenia
                                                                         Nr 38/2011 Wójta Gminy
                                                                         z dnia 20 maja 2011 r.

INSTRUKCJA PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
w   Urzędzie Gminy   w    K r e m p n e j

§ 1
  

1. Niniejsza instrukcja opracowana została w oparciu o:

1) Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121,  

    poz. 591 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity

    z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

    szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa,

 budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek  budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

    14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim

    powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  

    i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

    (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

2. Przestrzeganie i ścisłe stosowanie postanowień instrukcji zapewnia 

    prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz ochronę mienia

    Urzędu Gminy.
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3. Postanowienia zawarte w instrukcji są wiążące dla wszystkich pracowników

    wykonujących zadania w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej.

4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji stanowi naruszenie

    obowiązków pracowniczych określonych w ustawie „Kodeks Pracy”.

5. Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne sprawowanie kontroli wewnętrznej,

    którzy zaniechają dochodzenia roszczeń (w tym odsetek za zwłokę) ponoszą

    odpowiedzialność materialną.

6. Instrukcja określa:

I. Zasady gospodarki kasowej.

II. Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

III. Gospodarkę środkami rzeczowymi.

IV. Zasady ewidencji finansowo – księgowej.

V. Ochrona danych w jednostce.

VI. Zakładowy plan kont.

VII. Zasady inwentaryzacji.

VIII. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji 

podatków i opłat.

IX. Wykaz kont pozabilansowych.

§ 2

I.      ZASADY GOSPODARKI KASOWEJ

         Przez użyte w instrukcji określenia – „wartości pieniężne”, „transport 

wartości”, „uzbrojony konwój (konwojent, strażnik)” oraz „jednostka 

obliczeniowa” – rozumie się odpowiednio:
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1)     „wartości pieniężne” – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki,

         weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę;

2)      „transport wartości” – przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych

         poza obrębem kasy Urzędu Gminy;

3)      „uzbrojony konwój (konwojent, strażnik)” – osoby wyposażone w broń

         palną;

4)      „ jednostka obliczeniowa” (j.o.) – jednostkę użytą do określenia limitu’

          przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych,

          wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za

          ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędo-

          wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3

Ochrona wartości pieniężnych.

1. Wartości pieniężne powinny być przechowywane i transportowane

     w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem,

     utratą lub zaginięciem.

2. Pomieszczenie, w którym przechowywane są wartości pieniężne powinno

    być wydzielone. Okno pomieszczenia „kasy” zabezpieczone kratą lub 

    folią antywłamaniową. Otwory – tj. drzwi i okna – powinny uniemożliwić 

    wejście jakiejkolwiek „obcej” osoby do wnętrza pomieszczenia kasowego.
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§ 4

Wartości pieniężne przechowywane są w kasie ogniotrwałej, którą po 

zakończeniu pracy kasjer zamyka na klucze. Klucze od kasy przechowuje 

kasjer.

§ 5

1.  Transport wartości pieniężnych nie przekraczających 1 j.o. może być 

     wykonywany przez użycie pojazdu mechanicznego.

2.  Wartości pieniężne większe niż 1 i.o. transportuje się pojazdami specjalnymi

      lub przystosowanymi.

3.   Transport wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez:

1) jednego konwojenta – przy przewozie wartości pieniężnych do 5 j.o.;

2) dwóch konwojentów – przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 5 

do 15 j.o.;

3) trzech konwojentów – przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 15 

do 50 j.o.;

4) czterech konwojentów – przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 

50 j.o.

5.   Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 30 j.o. samochodem

      specjalnym należy przydzielić samochód ubezpieczający.
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§ 6

Zapas gotówki w kasie.

1. W kasie Urzędu mogą być przechowywane:

1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki ustalony w kwocie 2.000 zł

2) gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych 

rodzajowo wydatków;

3) gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy;

4) gotówka przechowywana w formie depozytu, otrzymana od osób 

prawnych i fizycznych

2. Niezbędny zapas gotówki w kasie Urzędu Gminy w miarę wykorzystania 

    może być uzupełniany do ustalonej wysokości ze środków podjętych

    z rachunku bankowego.

3. Jeżeli suma wpływów do kasy przekroczy kwotę 15.000 zł należy 

    niezwłocznie odprowadzić na rachunek bankowy lub rachunki bankowe 

    właściwe dla adresatów (odbiorców należności), chyba, że jest to 

jednorazowa wpłata przekraczająca kwotę 15.000 zł to należy ją 

odprowadzić bezzwłocznie na rachunek bankowy.

4. Gotówkę podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo 

     wydatków należy przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu.

5. Gotówka podjęta z rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie 

    określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie pod 

    warunkiem jej należytego zabezpieczenia. Gotówki tej nie wlicza się do

    ustalonej wielkości niezbędnego zapasu.

6. Gotówka przechowywana w kasie Urzędu Gminy w formie depozytu, 

    podlegająca zwrotowi osobie prawnej lub fizycznej, która depozyt złożyła,

    nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków Urzędu jak również na 

    uzupełnienie niezbędnego zapasu gotówki, a zatem nie wliczana do ustalonej
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    wielkości tego zapasu.

§ 7

Odpowiedzialność kasjera.

1.  Obrót kasowy (gotówkowy) obejmuje krajowe i zagraniczne znaki

      pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę    

      i polega na przechodzeniu środków pieniężnych od podmiotu do podmiotu:

      obrót ten przejawia się poprzez wpłaty i wypłaty kasowe, a realizowany

       jest przez kasę.

2.    Za stan gotówki w kasie odpowiedzialny jest kasjer, który powinien mieć

       jednoznacznie określony zakres czynności i odpowiedzialności, zgodny

       z obowiązującymi przepisami.

3.    Kasjerem powinna być osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie,

       nienaganna opinię, nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia

       przeciwko mieniu oraz posiadająca zdolność do czynności prawnych.

4.    Funkcji kasjera nie powinno się łączyć  z innymi funkcjami o charakterze

       dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego: w szczególno-

        ści nie powinno się tej funkcji łączyć z obowiązkami głównego księgowego

5.     Kasjer ponosi odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania

        obowiązujących przepisów odnośnie dokonywania operacji kasowych,

        zabezpieczenia, przechowywania i transportu gotówki.

6.     Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie kasy

        oraz powierzone mienie, składając pisemną deklarację odpowiedzialności

        w brzmieniu: ,,Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę materialną odpowie-

        dzialność za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do

        przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych

        i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie”.
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7.    Kasjer powinien posiadać wykaz oraz wzory podpisów osób upoważnio-

       nych do dysponowania gotówką, zatwierdzania dowodów kasowych do

        wypłaty.

8.    Funkcjonowanie kasy, a tym samym wykonywanie funkcji kasjera, podlega

       okresowym kontrolom, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy

       i Skarbnika Gminy. Rezultaty tych kontroli powinny być uwidocznione

       w sporządzonych protokołach.

§ 8

Dokumentacja obrotu kasowego.

1.  Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kaso-

      wymi – tj. dokumentami źródłowymi.

2.   Źródłowymi dokumentami obrotu kasowego są listy płac, wnioski o wypłatę

      zaliczek, rachunki innych jednostek gospodarczych, dowody wpłat na 

      rachunki bankowe, pokwitowania wpłat dokonanych w instytucjach

      publiczno – prawnych, rozliczenie delegacji służbowych itp.

3.  Źródłowe dowody kasowe wypłat gotówki powinny być przed dokonaniem 

     wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunko-

     wym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamiesz-

     czają na dowodach kasowych swój podpis i datę. Sprawdzone dowody 

     zatwierdza do wypłaty Wójt Gminy, Skarbnik Gminy lub osoby przez nich

     upoważnione.
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§ 9

 

Poprawianie błędów w dowodach kasowych.

1.  Niedopuszczalne jest dokonywania w dowodach księgowych wymazywania

     i przeróbek.

2.  Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych własnych i obcych można

     korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumen-

     tu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem (korektę,

     chyba, że inne przepisy stanowią inaczej).

3.  Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie

     błędnej treści lub kwoty, z zastosowaniem czytelności skreślonych wyrażeń

     lub liczb, wpisanie treści poprawionej i daty poprawki oraz złożenie podpisu

     osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub

      cyfr.

§ 10

Wpłaty kasowe.

1.  Wpłaty gotówki przeprowadza się wyłącznie na podstawie dowodów kaso-

      wych, które są drukami ujednoliconymi dla wpłat do kasy z wszystkich tytu-

      łów. Dowody kasowe muszą być podpisane co najmniej przez kasjera

      przyjmującego gotówkę, ponadto zawierać: numer dowodu, datę wpływu,

      tytuł dokonanej wpłaty oraz kwotę wpłaty – wpisaną również słownie.

2.   Formularze dowodów wpłat, połączone w bloczki, przed oddaniem do

      użytkowania kasjerowi powinny być ponumerowane.

3.   Należy zachować ciągłość numeracji dowodów kasowych w okresie

      roku sprawozdawczego. Liczba formularzy w kolejnym bloczku powinna 
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      być poświadczona przez Wójta Gminy lub osobę prze niego upoważnioną.

4.   Na okładce każdego bloczku dowodów kasowych należy odnotować:

1) kolejny numer bloczku formularzy,

2) numery kolejne formularzy w danym bloczku (od nr ......... do 

nr ...........),

3)  datę wydania do użytkowania oraz datę zwrotu (wydano dnia ........ 

zwrócono dnia .................).

5.   Bloczki formularzy dowodów kasowych wydawane są osobom upoważnio-

      nym wyłącznie za pokwitowaniem w ewidencji druków ścisłego zarachowa-

      nia, która powinna umożliwić kontrole przychodu, rozchodu oraz stan

      bloczków formularzy.

§ 11

Wypłaty kasowe.

1.   Wypłata gotówki z kasy może być zrealizowana na podstawie źródłowych 

       dowodów kasowych uzasadniających wypłatę, takich jak:

1) rachunków wypłat (faktur) obcych,

2) list wypłat (dotyczących wynagrodzeń, innych świadczeń 

pieniężnych, premii, nagród, zbiorczych zestawień – wypłat 

sporządzonych na podstawie rejestru nie podjętych płac),

3) dowodów wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzonych 

stemplem bankowym,

4) własnych dowodów źródłowych na przykład w związku z wypłatą 

zaliczek do rozliczenia w terminach określonych we wniosku o 

udzielenie zaliczki.

2.   Przed dokonaniem wypłaty z kasy kasjer powinien dokonać sprawdzenia 

     danego dokumentu pod względem formalno – rachunkowym, a także 
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      sprawdzić podpisy osób zatwierdzających do wypłaty pod względem ich

      wiarygodności i zgodności ze złożonymi wcześniej wzorami podpisów;   

      w razie stwierdzenia uchybień, dany dokument wypłaty nie powinien być 

      zrealizowany.

3.   W przypadku nie dokonania pełnego rozchodu gotówki z kasy kasjer jest 

      zobowiązany przyjąć na stan nie podjęte wypłaty z list na podstawie

      przychodowego dowodu kasowego oraz wpisać go do raportu kasowego.

4.   Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie 

      kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór swoim podpisem, złożonym 

      na dowodzie kasowym w sposób trwały atramentem lub długopisem. 

      Powinien również zamieścić datę otrzymania gotówki oraz wpisać słownie

      otrzymaną kwotę. Obowiązek wpisywania słownie otrzymanej kwoty nie 

     dotyczy tych przypadków, w których dana kwota została zawarta w

     zbiorczych zestawieniach wypłat, w których wystawca umieścił już ogólną 

     sumę do wypłat w złotych (np. listy wypłat). Jeżeli rozchodowy dowód 

     kasowy wystawiony jest na więcej niż jedną osobę, to każdy odbiorca 

     kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki.

5.  Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer zobowiązany jest zażądać

     okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego 

      tożsamość odbiorcy gotówki i jednocześnie wpisać na rozchodowym 

      dowodzie kasowym numer, datę oraz określenie wystawcy dokumentu 

      tożsamości.

6.   Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez

      osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie 

      należy zaznaczyć, że wypłaty dokonano osobie upoważnionej. 

      Upoważnienie należy dołączyć do dowodu kasowego. Upoważnienie do 

      odbioru gotówki powinni zawierać potwierdzenie tożsamości 

      i własnoręczności podpisu osoby wystawiającej upoważnienie. 

      Potwierdzenie to może być dokonane przez notariusza, właściwy organ 
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      administracji, zakład pracy zatrudniający osobę, która wystawiła 

      upoważnienie lub zakład leczniczy służby zdrowia, w razie przebywania

      pracownika na leczeniu.

7.   Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez

      wpisanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą 

      wypłata została wpisana do raportu.

§ 12

Czek gotówkowy.

1.   Czek gotówkowy jest formą realizowania obrotu gotówkowego.

2.    Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania.

3.    Czek gotówkowy jest dokumentem, w którym wystawca zawiera polecenie

       do banku (trasata czeku) wypłacenia kwoty, na którą opiewa czek osobie

        wskazanej na czeku lub okazicielowi.

4.     Nie dozwolone są żadne poprawki dokonywane na czeku. W razie 

        popełnienia pomyłki w jego wypełnieniu blankiet danego czeku należy 

        anulować. 

§ 13

Raport kasowy.

1.    Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje na 

       bieżąco w prowadzonym zestawieniu – raporcie kasowym.

2.    W Urzędzie Gminy prowadzone są raporty kasowe oddzielnie dla

        każdego rachunku bankowego.

3.     Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu
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        chronologicznym, w dniu, w którym przychód lub rozchód miał miejsce.

4.     Dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie 

        kasowym również zbiorczo, na podstawie odpowiednich zestawień wpłat

        i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych.

5.     Raporty kasowe można sporządzać zbiorczo za okresy kilkudniowe, nie 

       dłuższe jednak niż 10 dni – nie może jednak wykraczać poza okres

        sprawozdawczy czyli miesiąc kalendarzowy.

6.     Wypełnienie raportu rozpoczyna się od części nagłówkowej czyli od

        naniesienia pieczęci Urzędu Gminy oraz oznaczenia okresu, którego raport 

        ma dotyczyć.

7.     Wpłaty i wypłaty wpisywane są do raportu chronologicznie z zachowaniem

        liczby porządkowej operacji oraz podaniem symbolu i numeru źródłowego

        dowodu kasowego i krótkiej treści operacji.

8.     Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówko-

        wych oraz poprzez obliczenie stanu gotówki według reguły remanentowej:

                 stan początkowy gotówki na dzień rozpoczęcia raportu

          +     wpłaty

- wypłaty

=     stan końcowy na dzień zamknięcia raportu

9.      Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi 

         kasjer przekazuje do komórki księgowości, która kwituje odbiór raportu.

         Kopia raportu pozostaje w kasie.

§ 14

  

Niedobory i nadwyżki w kasie.

1.     Rozchód gotówki z kasy nie udokumentowany rozchodowymi 

       dowodami kasowymi stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.
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2.    Gotówka w kasie nie udokumentowana przychodowymi dowodami 

        kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

§ 15

Depozyty.

1.     Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu otrzymane od

        pracowników jednostki zaplombowane kasety zawierające gotówkę ,

        pieczątki, druki ścisłego zarachowania.

2.     Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer.

        Ewidencja ta powinna zawierać dane:

1) kolejny numer depozytu,

2) określenie deponowanego przedmiotu lub kwotę gotówki,

3) określenie jednostki, której własność stanowi depozyt,

4) datę i godzinę przyjęcia  depozytu,

5) datę i godzinę zwrotu depozytu oraz czytelny podpis osoby 

upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis kasjera.

3.     Przechowywana w formie depozytu w kasie jednostki gotówka nie może

        być łączona z gotówką jednostki.

§ 16

 

  Ewidencja obrotu kasowego.

1.    Obrót kasowy (gotówkowy) ewidencjonowany jest na koncie 101 „Kasa”.

2.     Obrót ten realizowany jest w walucie krajowej.

3.     Do konta 101 powinna być prowadzona ewidencja szczegółowa

        (pomocnicza) umożliwiająca:
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1) ustalenie stanu gotówki z podziałem na waluty obce i przeliczone na 

     złote polskie według obowiązującego kursu bankowego – np. 

      według walut,

2) ustalenie stanu walorów gotówkowych znajdujących się w kasie , 

                 a dotyczących rachunku bieżącego i poszczególnych rachunków 

                 specjalnych – np. funduszu socjalnego. 

§ 17

 

Inwentaryzacja kasy.

1.     Podstawowym narzędziem kontroli prowadzonej gospodarki kasowej 

        jest inwentaryzacja.

2.     Walory gotówkowe powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż:

        a/ na dzień kończący rok obrotowy,

        b/ przy zmianie kasjera,

        c/ w dowolnym czasie według decyzji Wójta Gminy lub Skarbnika,

        d/ w sytuacjach losowych.

§ 18

ZASADY GOSPODARKI DRUKAMI ŚCISŁEGO 

               ZARACHOWANIA

1.    Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku,

       w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać 

       ewentualnym nadużyciom wynikających z ich stosowania.

       Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu – ponumerowaniu, 

       ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego 
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       zarachowania prowadzi się w specjalnej do tego założonej księdze, w której 

        rejestruje się pod odpowiednią datą liczbę i numery przyjętych, wydanych 

        i zwróconych formularzy i wprowadza się każdorazowo stan poszczegól-

        nych druków ścisłego zarachowania. 

2.     Do druków ścisłego zarachowania zalicza się:

- czeki gotówkowe

- kwitariusze przychodowe

- kontokwitariusze

- arkusze spisu z natury w chwili ich wydania przewodniczącemu 

komisji inwentaryzacyjnej ponumerowane.

3.    Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę, ewidencję

       i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jest kasjer.

4.    Ewidencję wszystkich druków ścisłego zarachowania należy prowadzić na 

       bieżąco w księdze o ponumerowanych stronach na ostatniej stronie należy 

       wpisać: księga zawiera ........ stron kolejno ponumerowanych, 

       przesznurowanych, opatrzonych podpisem  księgowego. 

       Zapisy w księdze druków ścisłego zarachowania powinny być dokonywane 

       czytelnie.

       Niedopuszczalne jest wycieranie lub zamazywanie zapisów. Omyłkowy 

       zapis należy przekreślić i wpisać zapis prawidłowy. Kasjer dokonujący

       zmiany obok poprawki powinien umieścić swój podpis i datę dokonania tej

       czynności. 

5.    Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne oraz wszelką 

       dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania należy

       przechowywać przez okres pięciu lat.

6.    Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane na koniec

       każdego roku przez komisje inwentaryzacyjną, która ustala stan druków na 

       arkuszach spisu z natury, podając rodzaj, serię i numery, wpisując ich 

       liczbę.
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7.    W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej – druki ścisłego 

        zarachowania podlegają przekazaniu. Okoliczność przekazania druków

        ścisłego zarachowania musi być umieszczona w protokole zdawczo-

        odbiorczym.

8.     W przypadku zaginięcia (zgubienia lub kradzieży) druków ścisłego

        zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację i ustalić

        liczbę, numery, serię, rodzaje zaginionych druków. Natychmiast po 

        stwierdzeniu zaginięcia druków należy sporządzić:

- protokół zaginięcia,

- w przypadku zaginięcia czeków powiadomić niezwłocznie bank 

finansujący, który czeki wydał,

- w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie o 

przestępstwo zawiadomić policję.

9.     W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania 

        należy sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach 

        prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami 

        ścisłego zarachowania. 

§ 19

III.   GOSPODARKA ŚRODKAMI RZECZOWYMI.

1.    Za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi odpowiedzialny jest

       kierownik jednostki i osoby przez niego upoważnione, które zobowiązane 

       są zapewnić:

a) użytkowanie środków rzeczowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) posiadanie tylko takich środków rzeczowych i w takiej ilości, w jakiej są 

one niezbędne do wykonywania zadań,

c) należyte przechowywanie,
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d) ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem, kradzieżą,

e) ustalanie prawidłowych zapasów materiałowych.

2.     Księgowość gminy prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową środków

        trwałych o charakterze wyposażenia w księgach.

3.    Ewidencję środków trwałych o charakterze wyposażenia  w księgach 

       inwentarzowych prowadzi się powyżej 200 zł wartości jednostkowej.

       Środki o charakterze wyposażenia o wartości poniżej tej kwoty traktuje się 

       jako mało cenne i ujmuje się w ewidencji ilościowej.

4.    Umorzeń środków trwałych dokonuje się poprzez wpisanie w ciężar 

       funduszu jednostki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

       o rachunkowości dla amortyzacji środków trwałych według stawek 

       minimalnych ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

       prawnych.

5.    Środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości nie przekraczającej 

       wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób

       prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania

       przychodu, umarza się w 100% ich wartości w miesiącu oddania do 

       używania.

6.    Drobne przedmioty majątkowe stanowiące wyposażenie pomieszczeń

       biurowych takich jak:

- Firanki i zasłony, żaluzje

- Lampy, kinkiety i oprawki

- Obrazy, rzeźby, godła i sztandary

- Kwietniki i karnisze

- Gabloty. Oprawki i tablice

- Filtry sieciowe i rozdzielacze

- Dozowniki do mydła i uchwyty na ręczniki

- Myszy do komputera i dyskietki

- Termy, grzejniki i wentylatory
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- Taśmy miernicze

- Kosze i skrzynki

- Czajniki, młynki do kawy, termosy

- Lustra i suszarki

- Zegary i żelazka

- Popielnice

          Ujmuje się w ewidencji pozaksięgowej pozostałych środków trwałych. 

          Zalicza się je do kosztów w momencie przekazania do użytkowania, 

          niezależnie od ich wartości w cenie zakupu.

§ 20

IV.    ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

1.     Rachunkowość jednostki prowadzona ma być zgodnie z przepisami 

        o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa, dając rzetelny 

        i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej.

2.     Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji

        gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i  systematyczny

        przy zachowaniu następujących zasad:

        a) zapewniona ma być kompletność ujęcia wszystkich    operacji 

            gospodarczych zarówno w porządku chronologicznym jak

            i systematycznym,

        b) operacje należy ujmować wg okresów sprawozdawczych, których

             dotyczą,

        c) zapewnione pełne, zgodne z prawdą materialną oddanie istotnej

            formalnej i materialnej treści operacji, niezależnie od formy ich

            przedstawienia,

        d) wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przy-
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             chodów i kosztów jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustalona 

             będzie odrębnie.

3.    Przyjęte zasady księgowania operacji i przedstawiania ich rezultatów

       w sprawozdaniu finansowym, zwłaszcza zaś sposób ustalenia wartości 

       aktywów i pasywów, a także wyniku finansowego, nie mogą być zmienione 

       w ciągu kolejnych lat, chyba, że jest to uzasadnione ważnymi dla jednostki

       przyczynami.

4.   Ustalona wartość aktywów i pasywów ulega zmianie, gdy odrębne przepisy

      przewidują ich przeszacowanie.

5.   Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w sposób ustalony 

      w zakładowym planie kont.

6.   Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku i walucie polskiej 

      na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

7.   Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się w porządku 

      chronologicznym i systematycznym, a mianowicie:

a) operacje gospodarcze ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych

     w kolejności dat ich powstania, co najmniej z podziałem na poszczególne

     okresy sprawozdawcze,

b) środki trwałe oraz zapasy materiałów objęte są w kolejności dni 

           przychodów i rozchodów, ewidencją ilościowo – wartościową lub 

           powiązaną z właściwym kontem syntetycznym ewidencją ilościową, 

      c)  stan, przychody i rozchody w kolejnych dniach gotówki ujmuje się na 

           bieżąco w raporcie kasowym za poszczególne dni lub część okresu 

           sprawozdawczego,

      d)  wysokość poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów, strat i zysków

           nadzwyczajnych oraz innych elementów wyniku finansowego, ujmuje się 

            w odpowiednich przekrojach.
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§ 21

1.    Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy 

       stwierdzający fakt dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym 

       przebiegiem i zawierający co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy i wskazanie stron uczestniczących

     w operacji; w dowodach wewnętrznych określenie wystawcy oraz stron

     może być zastąpione nazwami lub symbolami komórek organizacyjnych 

     jednostki,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji,

c) treść operacji, jej wartość oraz ilościowe określenie,

d) własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe 

dokonanie operacji i jej prawidłowe udokumentowanie,

e) sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym 

i na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby do tego upoważnione. 

Podpisy na dowodach księgowych składa się odręcznie.

f) Oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie 

dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

2.    Dowody księgowe dotyczące zakupu towarów i usług winny zawierać na

       odwrocie:

a) opis dokonanej operacji,

b) adnotacje, że zakup został dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych.

§ 22

 

1.   Błędy w dowodach księgowych poprawiać można wyłącznie przez 

      skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu w sposób pozwalający odczytać

      tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej.
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2.   Poprawki tekstu lub liczby powinny być zaopatrzone w podpis lub skrót 

      podpisu osoby dokonującej poprawkę i datę.

§ 23

Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów 

księgowych.

§ 24

Przepisy § 26 stosuje się także do dowodów wykorzystywanych przy ewidencji 

operacji przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów.

§ 25

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera.

Organ gminy prowadzony jest przebitkowo.

§ 26

1.   Dokonany w księgach rachunkowych zapis księgowy powinien być 

      staranny, czytelny, trwały i zawierać przynajmniej:

a) datę dokonania operacji;

b) określenie rodzaju i numeru dowodu księgowego, na podstawie 

którego dokonano zapisu;

c) treść zapisów;

d) sumę zapisu wynikającą z dowodu księgowego.

2.   Błędny zapis może być poprawiony poprzez:
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a) skreślenie treści błędnej lub liczby i wpisanie treści lub liczby w 

sposób określony w § 22,

b) wniesienie zapisu korygującego (storno).

3.   Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, 

      jeżeli:

a) wszystkie operacje za dany okres sprawozdawczy zostaną ujęte w 

księgach nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu okresu,

b) zapisy w ilościowej ewidencji rzeczowych składników majątku są 

dokonywane nie później niż dnia następującego po dniu 

przeprowadzenia operacji.

§ 27

Księgi rachunkowe otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i 

zamykane są na koniec każdego roku obrotowego.

§ 28

Przy prowadzeniu ksiąg za pomocą komputera należy zapewnić pełną 

sprawdzalność zgodności stosowanych zasad przetwarzania na komputerze z 

dokumentacją systemu przetwarzania na komputerze i dowodami księgowymi 

przez:

1) opis programu,

2) skompletowanie systemu przetwarzania danych dającej pełny 

wgląd w budowę i przebieg stosowanego programu,

3) zapewnienie możliwości sporządzania na każde żądanie 

zestawień ewidencyjnych,

4) ustalenie osób, które zleciły dokonanie poszczególnych 

zapisów księgowych,
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5) wydrukowanie wszystkich danych, będących przedmiotem 

przetwarzania w porządku chronologicznym co najmniej na 

koniec każdego roku obrachunkowego,

6) przechowywanie magnetycznych nośników informacji do czasu 

wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed 

zatarciem lub zniekształceniem tych danych,

7) prowadzenie na bieżąco uzupełnianego wykazu zbiorów 

stanowiących księgi rachunkowe, przechowywanych na 

taśmach magnetycznych,

8) prowadzenie miesięcznej archiwizacji danych na dyskach 

optycznych z kreśleniem ich identyfikatorów i zawartości.

§ 29

V.    OCHRONA DANYCH W JEDNOSTCE.

1.   Dane ewidencyjne powinny być przechowywane w jednostce przez 

      następujący okres:

a) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu 

przechowywaniu,

b) księgi rachunkowe – 5 lat,

c) karty wynagrodzeń (listy płac) – minimum 12 lat (docelowo 50 lat),

d) dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji, pożyczek, 

kredytów, umów handlowych, roszczeń – 5 lat od początku roku 

następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i 

postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 

przedawnione,

e) dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez 

okres jej ważności i dodatkowo przez 3 lata po tym okresie,
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f) dokumentacja dotycząca rękojmi i reklamacji – rok po upływie terminu,

g) dokumentacja inwentaryzacyjna – 5 lat,

h) pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat.

I.   Materiały

1.   Zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen 

      zakupu.

2.   Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe 

      rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

3.   Rozchód materiałów wycenia się po cenach tych składników majątku, które

      zostały nabyte najwcześniej.

4.   Gospodarką magazynową nie obejmuje się:

- materiały gospodarcze w cenie zakupu o wartości do 200 zł,

- środki czystości

- paliwo

- części zamienne maszyn i urządzeń

       Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

5.    Różnego rodzaju materiały z przeznaczeniem na inwestycje księguje się po 

       cenie zakupu na koncie 310 – „Materiały”.

6.    W zakresie gospodarki zapasami materiałowymi konto 310 z wyłączeniem 

        materiałów, o których mowa w ust. 4 prowadzi się ewidencje analityczną

        w kartotekach ilościowo – wartościowych w komórce księgowości.

7.     Zapas drewna na składzie ewidencjonuje się ilościowo na podstawie 

        wykazu odbiorczego drewna sporządzonego przez gajowego ds. lasów 

        niepaństwowych 
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II.   Ewidencja kosztów działalności.

1.    Koszty działalności podstawowej urzędu ujmuje się na koncie 401-409.

2.    Do kont syntetycznych kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według 

       działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3.    Koszty rodzajowe urzędu nie podlegają rozliczeniu na kontach zespołu 5

       „Koszty według typów działalności i ich rozliczania” planu kont.

4.    Za miejsca powstania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji kosztów.

III.  Wykaz urządzeń analitycznych prowadzonych do kont syntetycznych

         w jednostce budżetowej.

1.    011, 020. 071 – ewidencja ilościowo – wartościowa (książka inwentarzowa)

       wg klasyfikacji rodzajowej określonej przez GUS oraz tabele umorzeniowe.

       Środki trwałe umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie

       z zasadami dla amortyzacji środków trwałych (Dz. U. Nr 260 z 2004 r. poz.

       2589 )

2.    013, 072 – ewidencja ilościowo – wartościowa (książki inwentarzowe)

       prowadzone:

- w Urzędzie według pomieszczeń biurowych

- dla poszczególnych jednostek OSP

- GOPS

        Dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się 

        Jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie 

        przekracza 200 zł nie prowadzi się ewidencji ilościowo – wartościowej.

3.    101 – raport kasowy budżet wydatki, budżet dochody, podatki, ZFŚS.

4.    130, 221, 720 – karty dochodów budżetowych z wyszczególnieniem

        należności, zaległości i nadpłat według podziałek klasyfikacji budżetowej.

25



5.     130 i 401 – 409  – karty wydatków i kosztów według rodzajów 

określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 128 poz. 861).

6.     135, 851– karty dochodów i wydatków funduszu świadczeń

        socjalnych.

7.    139 – karty kontowe dla sum depozytowych

8.    Zespół 2 „Rozrachunki i roszczenia” karty kontowe dla rozrachunków

       z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki z budżetami z tytułu podatku 

dochodowego i podatku VAT, rozrachunków publicznoprawnych z tytułu 

       składek ZUS, z  pracownikami oraz pozostałe rozrachunki.

9.    Faktury, rachunki, noty obciążeniowe księgowane są na konta  kosztów i 

rozrachunków. Zapłata zobowiązań księgowana jest na konta 

rozrachunków w korespondencji z kontem 130.

10.  Rachunki wystawione w nowym roku budżetowym, a dotyczące wydatków 

       za rok ubiegły takie jak: rozmowy telefoniczne, energia, opłaty pocztowe

       i inne drobne wydatki są zarachowywane w koszty roku, którego dotyczą.

11. Koszt usług, zakupu materiałów naliczone w roku budżetowym a dotyczące 

okresów przyszłych księguje się poprzez konto 640. 

12. Zapisy w analityce z syntetyką są uzgadniane na koniec każdego kwartału.
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VI.     ZAKŁADOWY PLAN KONT

1. Plan kont dla budżetu Gminy Krempna

A.  Wykaz kont

       1. Konta bilansowe

         133 – Rachunek budżetu
         134 -  Kredyty bankowe

135 – Rachunek środków na niewygasające wydatki
       140 -  Środki pieniężne w drodze

         222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
         223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
         224 – Rozrachunki budżetu
         225 – Rozliczenie niewygasających wydatków
         240 -  Pozostałe rozrachunki
         250 – Należności finansowe
         260 – Zobowiązania finansowe
         290 – Odpisy aktualizujące należności
         901 – Dochody budżetu
         902 – Wydatki budżetu
         903 – Niewykonane wydatki
         904 – Niewygasające wydatki
         909 – Rozliczenia międzyokresowe
         960 – Skumulowane wyniki budżetu
         961 – Wynik wykonania budżetu
         962 – Wynik na pozostałych operacjach
         968 – Prywatyzacja

      2. Konta pozabilansowe

          991 – Planowane dochody budżetu
          992 – Planowane wydatki budżetu
          993 – Rozliczenia z innymi budżetami.
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B.  Zasady funkcjonowania kont

Konta bilansowe

Konto 133 – „Rachunek budżetu”

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na 
bankowych rachunkach budżetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między 
jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym, 
księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu 
odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę te wyksięgowuje 
się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. 
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunku 
budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w 
korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również 
wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku 
budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu 
przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku 
budżetu..
Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma 
konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank 
na rachunku budżetu.

Zapisy na stronie Wn konta 133 „Rachunek budżetu”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Wpływ dochodów budżetowych na rachunek budżetu 222
  2. Wpływ kredytów przelanych przez bank na rachunek 

budżetu 134
  3. Wpływ dochodów własnych 901
  4. Spłata udzielonych pożyczek 250
  5. Wpływ odsetek:

a) od udzielonych pożyczek
b) od środków na rachunku bankowym

250/901
901

  6. Wpływ zaciągniętych zobowiązań finansowych, w 
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tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych

260

  7. Otrzymana subwencja oświatowa lub dotacja celowa
a) w grudniu za styczeń następnego roku
b) w pozostałych miesiącach

909
224 lub 901

  8. Pozostałe przychody operacyjne 962
  9. Wpływ środków pieniężnych w drodze 140
10. Wpływ przychodów z prywatyzacji 968
11. Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów 240

Zapisy na stronie Ma konta 133 „Rachunek budżetu”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

    1. Wypłaty z rachunku budżetu środków na pokrycie 
wydatków jednostek budżetowych 223

    2. Wypłaty z tytułu spłaty:
a) kredytu przelanego przez bank na rachunek 

budżetu
b) zobowiązań finansowych, w tym z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych

134

260
    3. Spłaty odsetek

a) od kredytów bankowych
b) zaciągniętych pożyczek

134, 902
260. 902

    4. Wydatki budżetu własne 902
    5. Udzielone pożyczki ze środków budżetu 250
    6. Pozostałe koszty operacyjne 962
    7. Przelew środków do innych budżetów w związku z 

dokonanymi wydatkami 224
    8. Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wypłat 240

Konto 134 – „Kredyty bankowe”

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na 
finansowanie budżetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu 
oraz odsetki od kredytu bankowego.
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Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów 
zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyty i odsetki od kredytu).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać 
ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych.

Zapisy na stronie Wn konta 134 „Kredyty bankowe”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

   1. Spłata kredytu bankowego na finansowanie budżetu i 
odsetek 133

   2. Umorzenie kredytu bankowego na finansowanie 
budżetu 962

   3. Dodatnie różnice kursowe od zaciągniętych kredytów 
w walutach obcych 962

Zapisy na stronie Ma konta 134 „Kredyty bankowe”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

   1. Kredyt bankowy na finansowanie budżetu 133
   2. Odsetki od kredytu bankowego na finansowanie 

budżetu 909
   3. Ujemne różnice kursowe od zaciągniętych kredytów w 

walutach obcych 962

Konto 135– „Rachunek środków na niewygasające wydatki”

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym 
środków na niewygasające wydatki.
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między 
jednostką a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek 
środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na 
niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w 
korespondencji z kontem 225.
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Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych 
na rachunku środków na niewygasające wydatki.

Zapisy na stronie Wn konta 135  „Rachunek środków na niewygasające 
wydatki” 

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Wpływ środków pieniężnych na rachunek na 
niewygasające wydatki 133

  2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym 962

Zapisy na stronie Ma konta 135 „Rachunek środków na niewygasające 
wydatki” 

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  2. Wypłaty środków z rachunku na niewygasające wydatki 225

Konto 140 – „Środki pieniężne w drodze”

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te 

zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte 
wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego.

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub 
bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku 
potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym,

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika 
w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z 
rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą 
być ewidencjonowane bieżąco lub tylko na przełomie okresów 
sprawozdawczych.
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Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na 
stronie Ma – zmniejszenie stanu środków pieniężnych w drodze.
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Zapisy na stronie Wn konta 140 „ Inne środki pieniężne”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Kwoty środków pieniężnych w drodze 222, 224

Zapisy na stronie Ma konta 140 „Inne środki pieniężne”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek 
budżetu 133

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 
zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez 
jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości 
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z 
kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na 
rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące 
organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający 
ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz 
urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie 
dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych 
objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek 
budżetu.
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Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez 
jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek 
budżetu lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami.

Zapisy na stronie Wn konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki 
budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych 
sprawozdań jednostek budżetowych

901

Zapisy na stronie Ma konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, 
dokonane prze jednostki budżetowe 133, 140

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 
dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na 
pokrycie wydatków jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki 
budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek 
w korespondencji z kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający 
ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu 
przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie 
realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące 
jednostek budżetowych lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków 
budżetowych.
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Zapisy na stronie Wn konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 
wydatków jednostek budżetowych 133

Zapisy na stronie Ma konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w 
wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych 
jednostek

902

  2. Wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar 
planu nie wygasających wydatków na podstawie ich 
sprawozdań budżetowych

904

Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szególno-
ści:

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe 
na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu 
należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według 
poszczególnych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 – stan 
zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.

Zapisy na stronie Wn konta 224 „Rozrachunki budżetu”

Lp. Treść operacji Konto
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przeciwstawne
  1. Należne dochody budżetowe realizowane przez urzędy 

skarbowe na rzecz budżetu (przypis) 901
  2. Należne dochody budżetu z tytułu udziału w dochodach 

innych budżetów 901
  3. Należne dotacje i subwencje (przypis) 901
  4. Przelew środków do innych budżetów w związku z 

dokonanymi wydatkami 133

Zapisy na stronie Ma konta 224 „Rozrachunki budżetu”

Lp. Treść operacji Konto
przeciwstawne

  1. Wpływ dochodów budżetu zrealizowanych przez 
urzędy skarbowe na rzecz budżetu 133, 140

  2. Wpływ udziałów w dochodach innych budżetów 133, 140
  3. Wpływ dotacji i subwencji 133, 140
  4. Wydatki budżetowe z tytułu rozrachunków z innymi 

budżetami 902

Konto 225 - ,,Rozliczenie niewygasających wydatków”

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 
zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami 
budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających 
wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych 
środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających 
wydatków.

Zapisy na stronie Wn konta 225 ,,Rozliczenie niewygasających wydatków”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Środki na pokrycie niewygasających wydatków 133
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Zapisy na stronie Ma konta 225 ,,Rozliczenie niewygasających wydatków”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Zrealizowane wydatki 904
  2. Przelew niewykorzystanych środków 135

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją 
budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 
223, 224, 225, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu 
rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 – stan 
zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

Zapisy na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Spłaty zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków 133
  2. Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wydatków 133

Zapisy na stronie Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Powstanie zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachun-
ków, np. z tytułu zabezpieczenia wykonania umów 133

  2. Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów 133

Konto 250 – „Należności finansowe”

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności 
finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.
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Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności 
finansowych, a na stronie Ma – ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według 
tytułów należności.
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności 
finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

Zapisy na stronie Wn konta 250 „Należności finansowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Powstanie należności finansowych, w tym z tytułu 
udzielonych pożyczek 133

  2. Naliczone z góry odsetki od udzielonej pożyczki 909

Zapisy na stronie Ma konta 250 „Należności finansowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Zmniejszenie należności finansowych, w tym spłata 
udzielonych pożyczek i odsetek 133

  2. Umorzenie udzielonych pożyczek 962

Konto 260 – „Zobowiązania finansowe”

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań 
finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań 
finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań 
finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według 
tytułów zobowiązań.
Konto 260 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan 
zaciągniętych zobowiązań finansowych.
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Zapisy na stronie Wn konta 260 „Zobowiązania finansowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wartość spłaconych zobowiązań finansowych, w tym 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych

133

  2. Umorzenie zaciągniętych pożyczek 962

Zapisy na stronie Ma konta 260 „Zobowiązania finansowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych

133

  2. Odsetki od zaciągniętych pożyczek podwyższające 
wartość pożyczki 909

  3. Koszty związane z wykupem instrumentów finansowych 
(odsetki, dyskonto) 962

Konto 290 - ,,Odpisy aktualizujące należności”

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Zapisy na stronie Wn konta 290 ,,Odpisy aktualizujące należności”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 
należności 225

Zapisy na stronie Ma konta 290 ,,Odpisy aktualizujące należności”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności 225
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Konto 901 – „Dochody budżetu”

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy 
dochodów  budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych w 
korespondencji z kontem 222,

2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z 
kontem 224,

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy w 
korespondencji z kontem 224,

4) z innych tytułów,  w szczególności subwencji i dotacji, w korespondencji 
z kontem 133,

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w 
korespondencji z kontem 133,

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwić ustalenie stanu 
poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na 
konto 961.

Zapisy na stronie Wn konta 901 „Dochody budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych dochodów
budżetu 961

Zapisy na stronie Ma konta 901 „Dochody budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Dochody budżetu na podstawie finansowych sprawozdań 
jednostek budżetowych 222

  2. Dochody budżetu na podstawie sprawozdań innych 
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organów 224
  3. Dochody budżetu i inne dochody budżetowe, 

w szczególności subwencje i dotacje
133 lub
224, 909

  4. Dochody budżetu z tytułu rozrachunków z innymi 
budżetami za dany rok budżetowy 224

  5. Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi

133

6. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej 133
  6. Przeniesienie nie wygasających wydatków na dochody 

budżetowe 904

Konto 902 – „Wydatki budżetu”

Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych 
w korespondencji z kontem 223,

2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń 
płatniczych, w korespondencji z kontem 134.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy 
dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 
961.
Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwić ustalenie stanu 
poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na 
konto 961.

Zapisy na stronie Wn konta 902 „Wydatki budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wydatki budżetu jednostek budżetowych na podstawie 
ich sprawozdań budżetowych 223

  2. Wydatki budżetu z tytułu rozrachunków z innymi 
budżetami 224

  3. Wydatki budżetu własne 133
4. Wydatki budżetu realizowane z kredytu uruchomionego 

w formie realizacji zleceń płatniczych 134
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Zapisy na stronie Ma konta 902 „wydatki budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków 
budżetowych 961

Konto 903 – „Niewykonane wydatki”

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków 
zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji 
z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na 
konto 961.

Zapisy na stronie Wn konta 903 „Niewykonane wydatki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
realizacji w latach następnych 904

Zapisy na stronie Ma konta 903 „Niewykonane wydatki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego 
salda konta 961

Konto 904 – „Niewygasające wydatki”

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
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1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu 
niewygasających wydatków na podstawie ich sprawozdań budżetowych 
w korespondencji z kontem 225

2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających
wydatków.
 Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu 
niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających 
wydatków.

Zapisy na stronie Wn konta 904 „Niewygasające wydatki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar 
planu niewygasających wydatków na podstawie ich 
sprawozdań budżetowych

225

  2. Przeniesienie niewygasających wydatków na dochody 
budżetowe 901

Zapisy na stronie Ma konta 904 „Niewygasające wydatki”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków 903

Konto 909 – „Rozliczenia międzyokresowe”

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe 
stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma – 
przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: subwencje i 
dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać 
ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 
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Zapisy na stronie Wn konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Odsetki od kredytu bankowego doliczone przez bank do 
wysokości kredytu 134

  2. Przeniesienie do przychodów finansowych otrzymanych 
odsetek od udzielonych pożyczek równolegle do ich 
spłaty Wn 133 Ma 250

962

  3. Odsetki od zaciągniętej pożyczki podwyższające jej 
wartość 260

  4. Przeniesienie subwencji i dotacji do przychodów 
budżetowych w styczniu następnego roku 901

Zapisy na stronie Ma konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie do kosztów finansowych danego okresu 
odsetek od kredytu równolegle do ich spłaty Wn 134 Ma 
133

962

  2. Naliczone z góry odsetki od udzielonych pożyczek 250
  3. Przeniesienie do kosztów finansowych danego okresu 

odsetek od zaciągniętej pożyczki równolegle do jej spłaty 
Wn 260 Ma 133

962

  4. Otrzymana subwencja oświatowa i dotacja celowa w 
grudniu za styczeń następnego roku 133

Konto 960 – „Skumulowane wyniki budżetu”

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących 
zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.
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W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie 
sald kont 961 i 962.  Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu, a saldo Ma konta 
960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

Zapisy na stronie Wn konta 960 „ Skumulowane wyniki budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie deficytu budżetu za dany rok (pod data 
zatwierdzenia budżetu) 961

  2. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego 
kosztów finansowych i pozostałych kosztów 
operacyjnych związanych z operacjami budżetowymi

962

Zapisy na stronie Ma konta 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na 
                                                       zasobach budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok (pod datą 
zatwierdzenia budżetu) 961

  2. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego 
przychodów finansowych i pozostałych przychodów 
operacyjnych związanych z operacjami budżetowymi

962

Konto 961 – „Wynik wykonania  budżetu”

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu czyli deficytu lub 
nadwyżki.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się 
przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu odpowiednio w 
korespondencji  z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków, w 
korespondencji z kontem 903.
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Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się 
przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu odpowiednio w 
korespondencji z kontem 901.
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i 
rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb 
sprawozdawczości.
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. 
Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 
saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Zapisy na stronie Wn konta 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie na koniec roku budżetowego wydatków 
budżetu 902

  2. Przeniesienie na koniec roku budżetowego salda 
niewykonanych wydatków 903

  3. Przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok (pod datą 
zatwierdzenia budżetu) 960

Zapisy po stronie Ma konta 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przeniesienie na koniec roku budżetowego 
zrealizowanych dochodów budżetu 901

  2. Przeniesienie niedoboru budżetu za dany rok (pod datą 
zatwierdzenia budżetu) 960

Konto 962 – „Wynik na pozostałych operacjach”

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających 
na wynik wykonania budżetu.
Na stronie Wn   konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz 
pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz 
pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
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Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę 
kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad 
kosztami.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 
przenosi się na konto 960. 

Zapisy na stronie Wn konta 962 „Wynik na pozostałych operacjach”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Koszty finansowe:
a) odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek,
b) ujemne różnice kursowe od kredytów w walutach 

obcych

133, 909

134
  2. Umorzenie udzielonych pożyczek 250
  3. Pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami 

budżetowymi 133
  4. Koszty związane z wykupem instrumentów finansowych 

(odsetki, dyskonto) 260
  5. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku przychodów 

finansowych i pozostałych przychodów związanych z 
operacjami budżetowymi

960

Zapisy na stronie Ma konta 962 „Wynik na pozostałych operacjach”

Lp. Treść operacji Konto 
przeciwstawne

  1. Przychody finansowe z tytułu:
a) odsetek od udzielonych pożyczek i od środków na 

rachunku bankowym
b) dodatnich różnic kursowych od zaciągniętych 

kredytów w walutach obcych

133

134
  2. Pozostałe przychody operacyjne 133
  3. Umorzenie kredytu bankowego na finansowanie budżetu 134
  4. Umorzenie zaciągniętych pożyczek 260
  5. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego 

kosztów finansowych i pozostałych kosztów 
operacyjnych związanych z operacjami budżetowymi 960
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Konto 968 – „Prywatyzacja”

Konto 968 służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących 
prywatyzacji.
Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na 
stronie Ma przychody z tytułu prywatyzacji.
Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek 
klasyfikacji i tytułów prywatyzacji.
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z 
prywatyzacji.

Konta pozabilansowe

Konto 991 – „Planowane dochody budżetu”

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan 
dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany 
budżetu zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów 
budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się 
na stronie Wn konta 991.

Konto 992 – „Planowane wydatki budżetu”

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany 
budżetu zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan 
wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków 
budżetowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się 
na stronie Ma konta 992.
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Konto 993 – „Rozliczenia z innymi budżetami”

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w 
ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn konta 993 ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę 
zobowiązań wobec innych budżetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz 
wpłaty należności otrzymane od innych budżetów.
Konto 003 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma 
konta 993 – stan zobowiązań.

2.  Plan kont dla urzędu Gminy – jednostki budżetowej

A.   Wykaz kont

Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

    011  -  Środki trwałe
    013  -  Pozostałe środki trwałe
    015  -  Mienie zlikwidowanych jednostek
    020  -  Wartości niematerialne i prawne
    030  -  Długoterminowe aktywa finansowe
    071  -  Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
                i prawnych 
    072  -  umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości
               niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
    073  -  Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
    080  -  Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 -  Kasa
130 -  Rachunek bieżący jednostki
135 -  Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
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137 - ,, Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi

138 – Rachunek środków europejskich
139  -  Inne rachunki bankowe
140 -  Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
141 – Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia

201 -  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 -  Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 -  Rozliczenie dochodów budżetowych
223 -  Rozliczenie wydatków budżetowych
224 – Rozliczenie  dotacji  budżetowych oraz  płatności  z  budżetu środków 

europejskich
225  -  Rozrachunki z budżetami
226 -  Długoterminowe należności budżetowe
227 – Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
228 – Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi 
229 -  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
230 – Rozliczenie z budżetem środków europejskich
231  -  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 -  Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 -  Pozostałe rozrachunki
290 -  Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 – Materiały i towary

310 -  Materiały

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

401 -  Zużycie materiałów i energii
402 – Usługi obce
403 – Podatki i opłaty
404 – Wynagrodzenia
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 – Pozostałe koszty rodzajowe

Zespół 6 – Produkty
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640 -  Rozliczenia międzyokresowe

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
    740  -  Dotacje i środki na inwestycje

750 -  Przychody finansowe
751 – Koszty finansowe
760 -  Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne

    770 – Zyski nadzwyczajne
    771 – Straty nadzwyczajne 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 -  Fundusz jednostki
810 -  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich  oraz 

środki z budżetu na inwestycje
820 -  Rozliczenie wyniku finansowego
840 -  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 -  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

853  -  Fundusze celowe
855  -  Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860 -  Wynik finansowy
870 -  Podatki i obowiązujące rozliczenia z budżetem obciążające wynik 

           finansowy

Konta pozabilansowe

 975 - Wydatki strukturalne
      980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
      981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
      982 – Plan wydatków środków europejskich

 983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
      984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
      999 -  Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
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B.   Zasady funkcjonowania kont

Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek trwały”

Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji:
1) rzeczowego majątku trwałego,
2) wartości niematerialnych i prawnych,
3) finansowego majątku trwałego,
4) umorzenia majątku,
5) inwestycji

Konto 011 – „Środki trwałe”

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 
początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością 
jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014, 016 i 017.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – 
zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem 
umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu 
    gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń
    zwiększających wartość początkową środków trwałych,
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 
    aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 
    zniszczenia, lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych,
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
    aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,
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2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki 
     trwałe,
3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w 
wartości początkowej.

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 
początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na 
kontach 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności 
jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w 
miesiącu wydania ich do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – 
zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych 
znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 
072 .
Na stronie Wn konto 013 ujmuje się w szczególności :
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konto 013 ujmuje się w szczególności :
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji , zniszczenia 
     lub zużycia , sprzedaży, nieodpłatnego,
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona  do konta 013 powinna umożliwić 
ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz 
osób , u których znajdują się środki trwałe lub komórek organizacyjnych w 
których znajdują się środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych 
znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Konto 015 – „ Mienie zlikwidowanych jednostek ”

Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 
mienia przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym 
przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce 
organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.
Na stronie Wn konto 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w 
szczególności :
1) wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej je-
     dnostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowa-
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     nego przedsiębiorstwa lub jednostki ,
2) korektę wartości mienia , stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia  wy-
    nikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a warto-
    ścią mienia przekazanego spółce , innej jednostce organizacyjnej lub   sprze-
    danego,
3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowa-
     nej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników 
     majątkowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego.
Na stronie Ma konto 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w 
szczególności :
1) wartość mienia pozostaje po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej  
    jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce , w wysokości wynikąjacej
    z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia 
    sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,
2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia 
     wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki
    organizacyjnej  a  wartością  mienia  przekazanego  spółce  lub  innym 

jednostkom.
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia 
zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według 
wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w 
dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego 
spółkom , innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne 
potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

Konto 020 – „ Wartości niematerialne i prawne”

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 
początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konto 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – 
wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i 
prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte 
obliczenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich 
tytułów lub osób odpowiedzialnych .
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości 
niematerialnych i prawnych w wartości początkowej .

Konto 030 – „ Długoterminowe aktywa finansowe” 
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Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w 
szczególności :
1) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych,
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych,  traktowanych 
    jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,
3) innych długotrwałych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konto 030 ujmuje się zwiększenia , a na stronie Ma – 
zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030  powinna zapewnić ustalenie 
wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych 
według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn , które oznacza wartość 
długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 071 – „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
                         i prawnych ”

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu 
według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konto 071 ujmuje się zwiększenia , a na  stronie Wn – 
zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w 
wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011,020 i 071 można prowadzić 
wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 – „ Umorzenia pozostałych środków trwałych , wartości 
                         niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków 
trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, 
podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania 
ich do używania.
Umorzenie  księgowane jest w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konto 072 ujmuje się zwiększenia , a na stronie Wn – 
zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych  oraz zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konto 072 ujmuje się umorzenia środków trwałych,  wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z 
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powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a 
także stanowiących  niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konto 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych  do 
używania środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące 
środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości 
początkowej środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz 
zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich 
do używania.

Konto 073 – „ Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących  długoterminowe aktywa 
finansowe.
Konto może wykazywać saldo Ma ,które oznacza wartość odpisów 
aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Konto 080 – „ Inwestycje ( środki trwałe w budowie ) ” 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia 
kosztów inwestycji na uzyskane efekty .
Na stronie Wn konto 080 ujmuje się w szczególności :
1) poniesione koszty dotyczące  inwestycji prowadzonych zarówno przez  
    obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,
2) poniesione koszty dotyczące  przekazanych do montażu, lecz jeszcze 
     nieoddanych do użytkowania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, 
     zakupionych do kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej dzia-
     łalności gospodarczej,
3)  poniesione koszty ulepszenia środka trwałego ( przebudowa, rozbudowa, 
     rekonstrukcja , adaptacja lub modernizacja ), które powodują zwiększenie 
     wartości użytkowej środka trwałego,
Na stronie Ma konto 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów 
inwestycyjnych, a w szczególności :
1) środki trwałe,
2) wartości niematerialnych i prawnych,
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji ,
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących 
zakupów gotowych środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co 
najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów 
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efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji 
niezakończonych.

Zespół 1 – „Środki  pieniężne  i rachunki  bankowe „

Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji :
1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w 
    kasach ,
2) krótkoterminowych papierów wartościowych,
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach 
     w bankach,
4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach 
     pieniężnych,
5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany 
środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 101 – „Kasa”

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się 
w kasach jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a 
na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej 
walucie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić 
ustalenie:
1) stanu gotówki w walucie polskiej,
2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i 

obcej z podziałem na poszczególne waluty obce
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią 
    odpowiedzialnym.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki”

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na 
rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów 
(wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
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Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem
    finansowym dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji
    z kontem 223,
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostek budżetową dochodów budżetowych
    (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów 
    budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym 
    kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki 
    budżetowej, jak  również środki pobrane z kasy na realizację wydatków 
    budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 
     wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu
     1, 2, 3, 4, 7, lub 8,
2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu w korespondencji 
     z kontem 222,
3) okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia
    (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki
    pieniężne), w korespondencji z kontem 223.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w 
związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, 
że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo 
techniczny zapis ujemny.
Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków 
realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. 
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczególności planu 
finansowego dochodów i wydatków budżetowych.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu 
sald    wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może 
    wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych 
   otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do
   końca roku,
2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może 
    wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu 
    zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały 
    przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:
1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w 

korespondencji z kontem 223,
2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych 
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    do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

Konto 135 – „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, 
a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych 
funduszy, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy  środków pieniężnych na rachunki 
bankowe, a na stronie Ma – wypłaty środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu 
środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych funduszy.

Konto 137 - ,,Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi

Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na 
rachunkach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi innych niż środki europejskie.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych, 
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a 
bankiem.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływ tych środków na rachunek bankowy, 
a na stronie Ma wypływ tych środków.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 137 powinna umożliwić ustalenie 
stanu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.

Konto 138 - ,,Rachunek środków europejskich”

Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na 
rachunkach bankowych, związanych z realizacją programów i projektów 
finansowanych ze środków europejskich.
Na koncie 138 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych, 
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a 
bankiem.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się w szczególności wpływy środków 
pieniężnych w korespondencji z kontem 227, a na stronie Ma ujmuje się w 
szczególności wypłaty środków pieniężnych na realizację programów i 
projektów finansowanych z tych środkó.
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Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona w szczegółowości planu 
finansowego i powinna zapewniać możliwość ustalenia stanu poszczególnych 
środków pieniężnych według źródeł ich pochodzenia. Ewidencja ta powinna 
umożliwiać również ustalenie stanu tych środków odpowiednio w podziale na 
programy lub projekty.

Konto 139 – „Inne rachunki bankowe”

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych 
wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i 
specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na 
wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę,
2) czeków potwierdzonych,
3) sum depozytowych,
4) sum na zlecenie,
5) środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 
139 między księgowością jednostki, a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pienięż-
nych z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane 
z wydzielonych rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie 
stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a 
także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Konto 140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki 
                        pieniężne” 

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i 
innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie 
polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce).
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych 
papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma – 
zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych 
środków pieniężnych.
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Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych
    i innych środków pieniężnych,
2) stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych  i innych 

środków pieniężnych wyrażonego w walucie pol;skiej i obcej, z podziałem 
na poszczególne waluty obce,,

3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
    pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych 
papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Konto 141 - ,,Środki pieniężne w drodze”

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w 
drodze, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą 
być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu 
sprawozdawczego.
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
w drodze.

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”

Konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” służą do ewidencji krajowych i 
zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, 
środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i 
nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i 
roszczeniami spornymi.
Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według 
podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych 
grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu 
należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według 
kontrahentów oraz, jeśli dotyczą roszczeń w walutach obcych – według 
poszczególnych walut, a przy rozliczeniu środków europejskich również 
odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 

60



Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicz-
nych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, 
robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów 
finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do 
dochodów budżetowych, które ujmuje się na koncie 221.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniej-
szenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejsze-
nie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 może być prowadzona 
według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość 
ustalenia należności i zobowiązań krajowych i  zagranicznych według 
poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, 
a saldo Ma – stan zobowiązań.

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów 
budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów 
budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów 
budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych 
przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec 
okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej 
(zaległości i nadpłaty).
Na konie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do 
dochodów budżetu.
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłuż-
ników i podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z 
tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki 
budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę 
dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w 
korespondencji z kontem 130.
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Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub 
roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, 
na podstawie sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów 
budżetowych zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu 
dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku, w 
korespondencji z kontem 130.

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę 
budżetową wydatków budżetowych w tym wydatków w ramach 
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 
europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 
    sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym 

wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i 
projektów realizowanych ze środków europejskich na konto  800,

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków 
budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i 
projektów realizowanych ze środków  europejskich, w korespondencji w 
kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych jednostki oraz przeznaczo-
nych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków 
budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie 
wykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 
dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych nie wykorzystanych do 
końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Konto 224 - ,,Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 
środków europejskich 

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych 
dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje 
zarządzające i pośredniczące w płatności z budżetu środków europejskich.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności:

1) wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w 
korespondencji z kontem 130,
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2) wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, w korespondencji z kontami 227 lub 230,

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w 
korespondencji z kontem 810,
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za 
rozliczone, w korespondencji z kontami 810 lub 230,
3) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w 
korespondencji z kontem 130.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać 
możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu 
płatności z budżetu środków europejskich według jednostek oraz przeznaczenia 
tych środków.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do 
dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z 
tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w 
rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na 
stronie Ma – zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z 
budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma 
– stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długotermino-
wych rozliczeń z budżetem.
 Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe 
należności, w korespondencji z kontem 840, a także poniesienie należności 
krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności poniesienie należności 
długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany 
rok, w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość 
długoterminowych należności. 
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Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu poszczególnych należności budżetowych.

Konto 227 - ,,Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków 
europejskich ujętych w planie wydatków środków europejskich.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności w ciągu roku budżetowego 
okresowe lub roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich 
na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności:

1) wpływ środków europejskich otrzymanych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
tych środków, w korespondencji z kontem 138,
2) przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania 
wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z Banku 
Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy 
(odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2,
3) w instytucji koordynacyjnej, zarządzającej lub 
pośredniczącej – wartość płatności dokonanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na rzecz beneficjentów z tytułu wydatków ujętych w planach 
finansowych tych instytucji, w korespondencji z kontem 224.

Konto 228 - ,, Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi”

Konto 228 służy do ewidencji i rozliczeń środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki europejskie.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się w szczególności:

1) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych 
wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w 
korespondencji z kontem 800,
2) przekazanie środków  na pokrycie wydatków realizowanych 
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innym jednostkom, w 
korespondencji z kontem 137.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się w szczególności wpływ środków 
otrzymanych na pokrycie wydatków realizowanych ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi lub przeznaczonych dla innych jednostek, w 
korespondencji z kontem 137.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 228 powinna umożliwiać 
ustalenie stanu rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.
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Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków 
publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a na stronie Ma –  zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z 
tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów 
rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a 
saldo Ma – stan zobowiązań.

Konto 230 - ,,Rozliczenie z budżetem środków europejskich”

Konto 230 służy do ewidencji operacji związanych z decyzjami lub umowami o 
dofinansowanie zawieranych przez instytucje koordynującą, zarządzającą lub 
pośredniczącą z beneficjentami realizującymi projekty finansowane z budżetu 
środków europejskich. Na koncie 230 dokonuje się zapisów księgowych w 
sytuacji, gdy wydatki na realizacje projektów nie są ujęte w planach 
finansowych tych instytucji.
Na stronie Wn konta 230 ujmuje się w szczególności wartość płatności z 
budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z 
kontem 224.
Na stronie Ma  konta 230 ujmuje się w szczególności wartość płatności 
dokonanych na rzecz beneficjentów przez Ban Gospodarstwa Krajowego, w 
korespondencji z kontem 224.

Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi 
osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 
zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczegól-
ności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z 
odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia,
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.
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Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu 
wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i 
świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, 
a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec 
pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki 
    obciążające jednostkę,
2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 
    odpłatnych,
3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
3) wpływy należności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu 
ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie 
zaliczki. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów 
rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i 
roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń 
oraz zobowiązań nie objętych ewidencja na kontach 201 – 234. Konto 240 może 
być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, 
a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę 
i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę 
i zmniejszenie należności i roszczeń.
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, 
a saldo Ma- stan zobowiązań.

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności Na stronie 
Wn konta 290 ujmuje się  zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 
należności, a na stronie Ma – zwiększenie wartości odpisów aktualizujących 
należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących.

Zespół 3 – „Materiały i towary”

Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów 
(konta 310 ). Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów 
znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, 
jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem odnoszone są w koszty w 
okresie ich poniesienia.
Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów na koncie 310 wycenia się 
według cen ewidencyjnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 310 
powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich 
znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do 
zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo – wartościową – 
także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Konto 310 – „Materiały”

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i 
odpadków, znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we 
własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów 
materiałów, a na stronie Ma – jego zmniejszenie.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, 
w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.
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Zespół 4 – „Koszty według rodzajów”

Kota zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji 
kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się 
w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu 
ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na 
podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowych, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, 
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat 
nadzwyczajnych.
Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek 
klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb 
planowania, analiz oraz sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań 
finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w 
odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

Konto 401 – „Zużycie materiałów”

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele 
działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia 
materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie 
poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień 
bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia 
materiałów i energii na konto 860. 

Konto 402 - ,,Usługi obce”

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na 
rzecz działalności podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na 
stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na 
dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Konto 403 - ,,Podatki i opłaty”

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku 
akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a 
także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.
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Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie 
Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzien bilansowy – 
przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Konto 404 - ,,Wynagrodzenia”

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu 
wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na 
podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów 
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom 
fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów 
dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów 
działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy 
przenosi się je na konto 860.

Konto 405- ,,Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu 
różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, 
które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, 
które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia 
społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a 
na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 409 - ,,Pozostałe koszty rodzajowe” 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie 
kwalifikują się do ujęcia na kontach 401-405. na koncie tym ujmuje się w 
szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych 
pracowników do zadań służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i 
osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów 
niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów 
operacyjnych.
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Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie 
Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie 
poniesionych kosztów na konto 860.

Zespół 6 – „Produkty”

Konta zespołu 6 „Produktu” służą do ewidencji produktów wytworzonych przez 
jednostkę oraz kosztów rozliczonych w czasie.

Konto 640 – „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”

Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) 
oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenie bierne).
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w 
okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki 
poniesione w okresie sprawozdawczym , na które utworzono w okresach 
poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych 
okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów 
poniesionych w okresach poprzednich.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić 
ustalenie:
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie,
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym 
     podziałem według tych tytułów.
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy 
na wydatki przyszłych okresów.

Zespół 7 – „ Przychody, dochody i koszty”

Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” służą do ewidencji:
1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, 

towarów,  przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych 
    przychodów i kosztów operacyjnych,
2) podatków nie ujętych na koncie 403,
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz 
    dotacji przekazanych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz 
stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia
podatków.
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Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a 
na stronie Ma – przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić 
wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji 
planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja 
szczegółowa prowadzona jest według zasad rachunkowości podatkowej, 
natomiast w zakresie podatków pobierane przez inne organy ewidencję 
szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzone 
przez te organy. 
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Konto 740 – „Dotacje i środki na inwestycje”

Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności 
podstawowej samorządowych zakładów budżetowych. Na koncie 740 nie 
ujmuje się  dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:
1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej 

samobilansującym oddziałom samorządowych zakładów budżetowych w 
korespondencji z kontem 131 lub 240,

2) środki pieniężne samorządowych  zakładów budżetowych wykorzystane lub 
przeznaczone na finansowanie inwestycji w korespondencji  z kontem 800 
lub 840,

3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub
    wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 
   131 lub 225 
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
1) w ciągu roku – dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 
    131, lub dotacje należne, jeżeli ich wysokości wynika z przepisów, w 
    korespondencji z kontem 225,
2) na koniec okresu sprawozdawczego – dotacje należne, wynikające z 
    przepisów prawa lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna 
    dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do 
    dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 
    225.
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Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości 
dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.
W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które 
przenosi się:
1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie 
    działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów środków 

wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych 
zakładach budżetowych na stronę Wn konta 860,

2) saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych na finansowanie
   działalności podstawowej – na stronę Ma konta 860.
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

Konto 750 – „Przychody finansowe”

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych nie stanowiących 
dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu operacji 
finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów 
wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od 
udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i 
papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie 
różnice kursowe.
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 
przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach 
gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za 
zwłokę od należności.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na  stronę Ma 
konta 860 (Wn konto 750),
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 751 - ,,Koszty finansowe”

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych 
udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od 
kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem 
obciążających inwestycje w zakresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, 
czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z 
wyjątkiem obciążających inwestycje w zakresie realizacji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić 
wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji  finansowych – zarachowane 
odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

72



W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę 
Wn konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze 
zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż 
podlegające ewidencji na kontach 700, 720, 730, 750.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia 

materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych i inwestycji;
3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności 
odpisane przedawnienia zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, 
darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe;
4) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na 
stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu 
lub nabycia materiałów;
2) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności 
kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy 
aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego 
oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na 
kontach: 400,401,402,403,404,405,409,490 – do ewidencji zapasów 
uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź 
zmniejszeń stanów produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych 
kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 i 
6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 
(w korespondencji ze stroną Ma konta 490) ujmuje się zwiększenie stanu 
produktów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
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• na stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą 
składników majątkowych, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 761,

• na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji 
ze stroną Ma konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 770 - ,,Zyski nadzwyczajne”

Konto 770 służy do ewidencji dodatkowych skutków finansowych zdarzeń 
trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością  operacyjną 
jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane 
odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. N a stronie Wn konta 770 ujmuje 
się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 
860 (Wn konto 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

Konto 771 - ,,Straty nadzwyczajne”

Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych 
do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i nie 
związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w 
szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, 
następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z 
ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat 
nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Ma konta 
860 (Wn konto 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z 
budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
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Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego 
jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – 
jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę 
finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
    finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 
    dochodów budżetowych    z konta 222,
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków
    budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
4) różnice z aktualizacji środków trwałych,
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków 
    trwałych i inwestycji,

6) wartość pasywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek,
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania 
    finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych 
    wydatków budżetowych z konta 223,
3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

wydatków środków europejskich z konta 228,
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,
5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
6) różnice z aktualizacji środków trwałych i inwestycji,
7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
8) wartość aktywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek,
9) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić 
możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.       
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu 
jednostki.

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich 
oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu 
środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.
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Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane 

lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224,
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w 

korespondencji z kontem 224,
3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków 

budżetu na finansowanie inwestycji.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego 
salda konta 810 na konto 800.
Ewidencję analityczną do konta 810 należy prowadzić według podziałek 
klasyfikacji, jednostek, którym dotacje przekazano i przeznaczenia dotacji.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego”

Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego  samorządowych 
zakładów budżetowych.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nadwyżki środków obrotowych 
ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku 
następnym, pod data przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów 
oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na 
stronie Wn – ich zmniejszenie lub rozwiązanie.
Na stronie Ma ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn – ich rozliczenie poprzez 
zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność 
ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz 
    przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów.
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Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku 
bankowym, ujmuje się na koncie 135 ,,Rachunki środków funduszy specjalnego 
przeznaczenia”.
Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności 
podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających 
sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  
    z podziałem według źródeł  zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 
    poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 853 – „Fundusze celowe”

Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych 
oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia 
funduszy, a na stronie Ma – przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń 
i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych oraz innych funduszy 
specjalnego przeznaczenia.

Konto 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych 
przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek 
organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące.
Na stronie Wn konta 855 ujmuje się zmniejszenia funduszy z tytułu sprzedaży 
mienia lub jego likwidacji, a na stronie Ma – stan funduszu i jego zwiększenia 
o równowartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek 
organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w 
korespondencji z kontem 015.
Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych 
przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ 
założycielski lub nadzorujący, a nie przekazanego spółkom, innym jednostkom 
organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby lub wartość mienia 
sprzedanego, ale jeszcze nie spłaconego.
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Konto 860 – „Wynik finansowy”

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku  obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401,402,403,404,405 

i 409,
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku 

do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach 
stosujących to konto,

3) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodziel-
     nie bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych 

zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740,
4) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz
     pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,
5) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji
     z kontem 870,

6) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, 
saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto.
Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania 
finansowego na konto 800.

Konto 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające 
                        wynik finansowy”

Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego 
z tytułu podatku dochodowego.
Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowanie zmniejszenia wyniku, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 225.
Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych 
rozliczeń z budżetem.
W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeksięgowaniu na stronę 
Wn konta 860.
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Konta pozabilansowe

Konto 975 - ,,Wydatki strukturalne”

Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych w jednostkach, w 
których ewuidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniana w ewidencji 
analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.
Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków 
strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.

Konto 980 - ,,Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych 
dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych 
oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

a. równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
b. wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w 
roku następnym,
c. wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 
finansowego wydatków budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 - ,,Plan finansowy niewygasających wydatków”

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 
budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 
budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

3) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych 
obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,
4) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w 
części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu 
finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
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Konto 982 - ,,Plan wydatków środków europejskich”

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich 
dysponenta środków budżetowych. 
Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz 
jego zmiany.
Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:

4) równowartość zrealizowanych wydatków środków 
europejskich,
5) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek 
klasyfikacji budżetowej.

Konto 983 - ,,Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku 
bieżącego”

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków 
europejskich na dany rok budżetowy.
Na stronie Wn konta 983 ujmuje się wartość sfinansowanych wydatków 
środków europejskich w danym roku budżetowym.
Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie 
obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z 
beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowych z udziałem 
środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 
wydatków tych środków w roku bieżącym.
Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

Konto 984 - ,,Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych 
lat”

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 
budżetowych środków europejskich przyszłych lat.
Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 
budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan 
wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku biżącym.
Na stronie Ma konta 984  ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków 
środków europejskich lat przyszłych.
Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające 
zaangażowanie wydatków środków europejskich.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
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Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 
budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 
budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków 
budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku
    budżetowym,
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki 
    roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość 
umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje 
konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek 
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 
wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 
budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być 
zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 
budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku 
bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków 
przeznaczony do realizacji w roku bieżącym .
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 
przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek 
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 
wydatków.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające 
zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.
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VII.    ZASADY PRZEPROWADZANIA I ROZLICZANIA 
           INWENTARYZACJI

Część I  :  Zasady ogólne

§ 1

Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów i 
na tej podstawie:
1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności
     ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających
      z nich informacji ekonomicznych,
2) rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie,
3) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych,
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem.

 
§ 2

Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych 
wyłącznie w ewidencji ilościowej.

§ 3

 
Rzeczywista stan aktywów i pasywów ustala się w drodze inwentaryzacji 
polegającej na:
1) spisie z natury aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na 
     rachunkach bankowych) rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz
     środków trwałych, a także składników aktywów będących własnością innych 
     jednostek (powiadamiając te jednostki o wynikach spisu) wycenie ich ilości, 
     porównania wartości z danych ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i 
     rozliczeniu ewentualnych różnic,
2) uzyskaniu od kontrahentów pisemnej informacji o stanie środków 
     pieniężnych na kontach bankowych oraz należności, wyjaśnieniu i 
     rozliczeniu ewentualnych różnic,
3) porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
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     i weryfikacji realnej wartości:
b) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) gruntów,
d) należności spornych i wątpliwych,
e) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg 

rachunkowych,
f) tytułów publicznoprawnych.

§ 4

1. Metody i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych 
    składników majątkowych w jednostce przedstawia tabela I.

2. Inwentaryzację przeprowadza się również:
    - na dzień zakończenia działalności przez jednostkę,
    - na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości,
    - w przypadku połączenia lub podziału jednostki (w drodze umowy pisemnej 
      strony mogą odstąpić od inwentaryzacji),
    - w przypadku zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej materialnie,

Jeżeli zmiana następuje na okres do 35 dni, a osoby przekazująca 
i przejmująca zawarły umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone 
mienie, to można odstąpić od inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
 
     - w stanach klęsk żywiołowych lub włamania,
     - w sytuacjach określonych ustawami.

§ 5

Inwentaryzacja prowadzona jest metodą pełnej inwentaryzacji okresowej, która 
polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych 
w dniu, w którym przypadł termin inwentaryzacji.

§ 6

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować 
i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.
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§ 7

Stwierdzone w drodze inwentaryzacji różnice między stanem ewidencyjnym, a 
stanem rzeczywistym należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 
tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji, nie później 
jednak niż w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przeprowadzono 
inwentaryzację.

Część II. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie oraz rzeczowych
                składników majątkowych.

§ 8

1.Inwentaryzacja środków pieniężnych oraz rzeczowych składników
   majątkowych obejmuje:
  1) dokonanie ich spisu z natury,
  2) wycenę i ustalenie wartości spisanych z natury składników majątku,
  3) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
  4) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz postawienie  
      i umotywowanie wniosków co do sposobu ich rozliczenia,
  5) ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich 
      rozliczenie,
  6) ocenę przydatności gospodarczej składników majątku objętego spisem oraz 
      postawienie i umotywowanie wniosków dotyczących ich zagospodarowania
     oraz usunięcia nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku.

2. Czynności inwentaryzacyjne wymienione w pkt 1 ppkt 1, 4 i 6 należą do 
    obowiązków komisji inwentaryzacyjnej. Pozostałe czynności należą do 
    obowiązków komórki księgowości. 

§ 9
 

Dla przeprowadzenia spisu z natury kierownik jednostki:
- powołuje komisję inwentaryzacyjną,
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- wyznacza przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej (nie może 
nim być główny księgowy ani pracownik prowadzący księgi 
rachunkowe).

Część III. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
                oraz innych należności i zobowiązań.

§ 10

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz innych 
należności polega na uzyskaniu pisemnej informacji o ich stanie w księgach 
rachunkowych i wyjaśnieniu różnic w stosunku do stanu wynikającego z ksiąg 
rachunkowych.

§ 11

1.Uzgadnianie sald rozrachunków może odbywać się:
   - pisemnie, na drukach ogólnie obowiązujących,
Dwa egzemplarze (A i B) wysyłane są do kontrahenta, a ostatni C pozostaje 
w jednostce w aktach księgowości. Jeden egzemplarz powinien wrócić do 
jednostki z potwierdzeniem lub wyjaśnieniem niezgodności.
   - poprzez potwierdzenie na wydruku komputerowym,
   - poprzez potwierdzenie faksem,
   - telefonicznie (należy sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy).

2. Dokument potwierdzenia salda powinien zawierać:
- numer konta analitycznego,
- kwotę salda tego konta
- wskazanie strony Wn lub Ma,
- wyszczególnienie pozycji składającej się na saldo z podaniem 

dowodów źródłowych (nr faktury lub rachunku, datę, kwotę)
- podpis głównego księgowego i innych upoważnionych osób,
- pieczątka firmy.

3. W zakresie pisemnego potwierdzenia sald nie przewiduje się stosowania 
    metod uproszczonych, ani też potwierdzenia „milczącego”.
    Potwierdzenia pisemnego z zastosowaniem wyrażenia „potwierdzamy saldo” 
    lub „saldo niezgodne z powodu .............” stosuje się także w przypadku 
   drobnych sal z zastrzeżeniem pkt 4.
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4. W związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości pisemnego 
    potwierdzenia nie wymagają salda:

- należności spornych i wątpliwych,
- należności i zobowiązania wobec pracowników i byłych 

pracowników,
- należności i zobowiązania wobec osób fizycznych, które nie 

prowadzą ksiąg rachunkowych,
- z tytułów publiczno – prawnych.

5. Do uzgodnienia salda należności wzywa jednostka – wierzyciel.

6. Jednostka wzywana do potwierdzenia salda jest zobowiązana dokonać tego   
    w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
    Obowiązek potwierdzania salda istnieje także na każde żądanie kontrahenta 
    niezależnie od ustalonych terminów inwentaryzacji rozrachunków.

Część IV. Inwentaryzacja innych aktywów i pasywów.

§ 12

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji , poprzez porównanie 
stanu ewidencyjnego z odpowiednimi dowodami obejmuje:

- grunty otrzymane w trwały zarząd,
- środki trwałe znajdujące się przejściowo poza jednostką,
- należności i zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, podatek 

dochodowy od osób fizycznych),
- należności i zobowiązania wobec pracowników i byłych 

pracowników, 
- wartości niematerialne i prawne, 
- pozostałe aktywa i pasywa,
- rozpoczęte inwestycje i remonty,
- należności sporne.

§ 13

Inwentaryzacja przeprowadzana w drodze weryfikacji należy do obowiązków 
komórki księgowości. Jej wyniki ujmuje się w odpowiednim protokole.
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Część V. Inwentaryzacja uproszczona.

§ 14

1. Dopuszcza się przeprowadzenie inwentaryzacji metodą uproszczoną  
    następujących składników majątkowych:

- księgozbioru,
- pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wydanych do stałego 

użytkowania określonym pracownikom jednostki (maszyn liczących, 
maszyn do pisania, środków czystości i innych składników).

2. Inwentaryzacja ta polega na porównaniu stanu tych składników majątku 
    według danych ewidencji (książki inwentarzowe, rejestry) z dokumentami 
    zawierającymi pokwitowanie ich pobrania (indywidualne karty wyposażenia,
    listy wydawanych środków).

3. Inwentaryzacja uproszczona polega na stosowaniu systematycznej, 
    wyrywkowej nie zapowiedzianej kontroli stanu posiadania składników 
    majątku przez poszczególne odpowiedzialne za nie osoby.
    Jej wyniki należy ujmować w odpowiednich protokołach, przekazywanych do 
    komórki księgowości.

4. Dokonanie inwentaryzacji oraz data jej przeprowadzenia winna być 
    potwierdzona w książce inwentarzowej lub rejestrze przez osoby 
    przeprowadzające inwentaryzację oraz osoby materialnie odpowiedzialne.

Część V. Dokumenty inwentaryzacyjne.

§ 15

Do dokumentów inwentaryzacyjnych zalicza się:
- pismo (decyzje i zarządzenia służbowe) kierownika jednostki w 

sprawach inwentaryzacji,
- decyzje powołujące komisję inwentaryzacyjne i zespoły spisowe,
- arkusze spisu z natury,
- oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
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- zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
- wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie,
- protokoły weryfikacji różnic,
- protokoły kwalifikujące różnice inwentaryzacyjne z podaniem 

sposobu ich księgowania,
- opinie prawne o postępowaniu przy znacznych niedoborach lub 

nadwyżkach,
- potwierdzenia sald rozrachunków,
- protokoły weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów.

§ 16

Dokumenty inwentaryzacyjne gromadzone są w komórce księgowości.
Dokumentu inwentaryzacyjne przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat.
Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku 
obrachunkowym.

Część VII. Likwidacja składników majątkowych.

§ 17

1. Z wnioskiem do kierownika jednostki o dokonanie likwidacji składników
    majątkowych może zwrócić się każdy pracownik odpowiedzialny materialnie, 
    kierownik komórki organizacyjnej oraz komisja inwentaryzacyjna.

2. Decyzję o dokonaniu likwidacji podejmuje kierownik jednostki, po 
    zaopiniowaniu wniosku przez głównego księgowego, wskazując sposób
   dokonania likwidacji.

3. Fizycznej likwidacji składników majątkowych dokonuje Komisja 
    Likwidacyjna powołana przez kierownika jednostki.

4. Decyzja kierownika jednostki o powołaniu komisji likwidacyjnej powinna
    określać:

- zadania komisji likwidacyjnej,
- sposób dokonania likwidacji
- sposób pokrycia kosztów likwidacji,
- sposób przeznaczenia zysków
- termin przeprowadzenia likwidacji.

5. Podstawę do ujęcia likwidacji w ewidencji księgowej stanowi protokół 
    kasacyjny sporządzony przez komisje likwidacyjną zatwierdzony przez 
    kierownika jednostki.
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Część VIII. Terminy inwentaryzacji.

§ 18

Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego. 
Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli spełnione 
są terminy określone w poniższej tabeli.

Tabela I. Terminy inwentaryzacji

Lp. Rodzaj aktywów Sposób
inwentaryzacji

Termin i częstotliwość

 1. Grunty i środki trwałe trudno dostępne weryfikacja Na ostatni dzień roku 
obrotowego

 2. Środki trwałe oraz maszyny i urządze-
nia objęte inwestycja rozpoczętą

Spis z natury Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar-
tale i do 15 dnia roku nastę-
pnego; na terenie sprzeżo-
nym raz na 4 lata

 3. Wartości niematerialne i prawne weryfikacja Na ostatni dzień roku 
obrotowego

 4. Środki pieniężne (z wyjątkiem zgroma-
dzonych na rachunkach bankowych) 
oraz akcje, obligacje i inne papiery 
wartościowe

Spis z natury Na ostatni dzień roku 
obrotowego

 5. Środki zgromadzone na rachunkach 
bankowych, a także pożyczki i kredyty

Uzgodnienie 
salda

Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar-
tale i do 15 dnia roku nastę-
pnego; raz na 2 lata

 6. Zapasy materiałów, towarów, produk-
tów gotowych znajdujących się na 
terenie strzeżonym i objętych ewiden- 
cją ilościowo - wartościową

Spis z natury
Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia do 15 dnia 
roku następnego

 7. Składniki aktywów będące własnością
innych jednostek

Spis z natury Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar- 
tale i do 15 dnia roku 
następnego, z obowiązkiem 
powiadomienia obcych 
jednostek o wynikach spisu

 8. Należności od kontrahentów Uzgodnienie 
salda

Na ostatni dzień roku obroto- 
wego z możliwością jej 
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przeprowadzenia w IV kwar- 
tale i do 15 dnia roku 
następnego

 9. Należności sporne i wątpliwe weryfikacja Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar-
tale i do 15 dnia roku 
następnego

10. Należności i zobowiązania wobec osób 
nie prowadzących ksiąg rachunkowych 
(pracownicy)

weryfikacja
Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar-
tale i do 15 dnia roku 
następnego

11. Należności i zobowiązania publiczno – 
prawne

weryfikacja Na ostatni dzień roku obroto-
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar- 
tale i do 15 dnia roku 
następnego

12. Pozostałe aktywa i pasywa, jeżeli 
przeprowadzenie ich spisu z natury lub 
uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych 
nie było możliwe

weryfikacja
Na ostatni dzień roku obroto- 
wego z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwar-
tale i do 15 dnia roku 
nastepnego

§ 19

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

§ 20

 Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.
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VIII.  ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT DLA 
          PROWADZENIA EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

Zasady ewidencji podatków i opłat zostały określone w przepisach 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat 
dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, 
poz. 1375) .

I. Księgi rachunkowe podatków i opłat

1. Księgi podatków i opłat stanowią integralna część ewidencji księgowej 
    urzędu. Przy ich prowadzeniu obowiązują więc zasady określone
    w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
    (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
    Zgodnie z tymi zasadami księgi rachunkowe mają być prowadzone:

- rzetelnie,
- bezbłędnie,
- sprawdzalnie,
- bieżąco.

2. Księgi rachunkowe obejmują:
- dziennik,
- konta księgowe,
- konta ksiąg pomocniczych.

3. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym (dzień po dniu) 
    wszystkich dokonanych operacji gospodarczych związanych z:

- przypisem podatków,
- odpisem podatków,
- wpłatami podatków i odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, opłaty 

prolongacyjnej,
- zapłatą podatków w formie pieniężnej.

     
    Dowodem wewnętrznym urzędu do dokonywania przypisów i odpisów 
    podatków pomiędzy księgowością podatkową, a księgowością urzędu jest PK 
    podpisane przez odpowiedniego pracownika ds. podatków.

    Do udokumentowania zapłaty w formie niepieniężnej będzie z urzędu 

91



    postanowienie, a od podatnika umowa lub wniosek określający dzień 
    przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki 
     samorządu terytorialnego.

    Upomnienia będą wystawiane od kwoty zaległości 10 zł, a tytuły 
    wykonawcze od kwoty 40 zł.

4. Konta księgi głównej:
4) konto 101 – „Kasa”
5) konto 130 – „Rachunek bankowy urzędu” (odpowiednik konta 130 
                         „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”)
3) konto 141  – „Środki pieniężne w drodze”
4) konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

  5) konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
6) konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

     Określenie tylko takich kont księgi głównej służących ewidencji operacji 
     gospodarczych związanych z realizacją podatków i opłat wskazuje, że księgi 
     te są związane z ewidencją księgową urzędu.

5. W związku z powyższym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych podatku
     i opłat mogą być przyjęte rozwiązania:
     a) prowadzi się dziennik lub dzienniki częściowe obejmujące operacje 
         związane z realizacją wszystkich podatków lub poszczególnych podatków,

6. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna).

    Zgodnie z przepisami omawianego rozporządzenia ewidencję analityczną 
    prowadzi się do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. 
    Konta ksiąg pomocniczych służą do ewidencji rozrachunków z 
    poszczególnymi:

o podatnikami – z tytułu podatków i opłat,
o osobami trzecimi – z tytułu odpowiedzialności solidarnej,
o inkasentami – z tytułu poboru podatków i opłat,
o jednostkami budżetowymi – z tytułu potrącenia kwoty z 

wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika 
wobec jednostki samorządu terytorialnego,

o bankami – z tytułu nie przekazania wpłat dokonanych przez 
podatników przelewem do banku,

o konta zbiorcze zobowiązania pieniężne wsi – z tytułu zobowiązania 
pieniężnego,
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o konta podatników zobowiązania pieniężnego prowadzone w 
kontokwitariuszu zobowiązania pieniężnego. 

6.1. Konta analityczne zakłada się dla każdego wymienionego podmiotu.
       Konta podatników winny zawierać zapisy następujących operacji:

1) przypis zobowiązania podatkowego,
2) odpis zobowiązania podatkowego,
3) wpłata pieniężna zobowiązania pieniężnego, dokonaną z rozbiciem 

na należność główną, odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i opłatę 
prolongacyjną,

4) wpłata zobowiązania podatkowego na rachunek bankowy,
5) zapłata podatku poprzez potrącenie, o którym mowa w przepisach 

art. 64 i 65 Ordynacji podatkowej,
6) zapłat podatku poprzez przeniesienie własności rzeczy, o którym 

mowa w art. 66 Ordynacji podatkowej,
7) zwrot nadpłat,
8) wypłata należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy 

zwrot nadpłaty,
9) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za 

nieterminowy zwrot nadpłaty oraz określenie:
- daty dokonania operacji,

                   - określenie rodzaju dowodu stanowiącego podstawę jego zapisu.

6.2. Ewidencja analityczna winna umożliwić ustalenie stanu zaległości i nadpłat
       poszczególnych dłużników (podatników i innych wymienionych wyżej 
       podmiotów) na koniec okresu sprawozdawczego tj. na koniec każdego 
       miesiąca.

       Ewidencję analityczną prowadzi się w oparciu o rozporządzenie Ministra
       Finansów 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów 

wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207)

  
        Podstawą zapisów – przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, zapłaty 
        w formie niepieniężnej – w ewidencji księgowej podatków i opłat 
        (syntetycznej i analitycznej) oraz w dzienniku są dokumenty wymienione 
        w przepisach § 4 omawianego rozporządzenia.
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Przykłady księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją podatków 
i opłat:

Lp. T R E Ś Ć     O P E R A C J I
Symbol konta

Winien Ma
 1. Przypis zobowiązania podatkowego 221 720
 2. Wpłata podatku 101 lub 

130
221

 3. Zapłata podatku w formie niepieniężnej – 
przeniesienia własności rzeczy

- przypis podatku
Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego
W następnym roku po przyjęciu sprawozdania

221
720
860

720
860
800

  4. Zapłata podatku poprzez potrącenie
- przypis podatku
- zobowiązanie gminy wobec 

podatnika
- postanowienie o potraceniu lub 

wniosek o dokonanie potrącenia
- przeksięgowanie w końcu roku

7) przychody
8) koszty

- przeksięgowania w następnym roku 

221
403 lub 
080

201

720
860
860

720

201

221

860
403
800

7. Zgodnie z przepisami art. 18 ustawy o rachunkowości urząd ma obowiązek 
    sporządzenia na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald kont 
    księgi głównej, a na koniec roku również zestawienia sald wszystkich kont 
    ksiąg pomocniczych.
    Zgodnie z przepisami art.. 16 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ewidencja syntetyczna 
    musi być uzgodniona z ewidencją analityczną.
    Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 tej ustawy, jeżeli stosuje się podział 
    dziennika na dzienniki częściowe grupujące operacje gospodarcze według 
    rodzajów, to należy sporządzić na koniec każdego miesiąca zestawienie tych 
   dzienników.
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II. Sporządzanie sprawozdań

Zadaniem referatu rachunkowości w zakresie podatków jest między innymi 
sporządzanie sprawozdań.

Sprawozdania budżetowe, w których wykazuje się dochody z tytułu podatków i 
opłat to:
1) sprawozdanie Rb – 27 S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania
    planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
2) sprawozdanie Rb – PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania 
    podstawowych dochodów podatkowych gminy”.

Zasady i terminy sporządzania m.in. wymienionych sprawozdań są określone w 
rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

W sprawozdaniu Rb – 27 S m.in. wykazuje się na podstawie ewidencji 
podatkowej:
1) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości pobierane 
     w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – w kwotach odrębnych dla 
     poszczególnych podatków; kwoty ustala się przy pomocy wskaźników
     wyliczonych na podstawie rejestru przypisów i odpisów stanowiących
     udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;
2) w odpowiednich kolumnach „saldo końcowe”:
     - należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na
        podstawie danych analitycznych kont podatkowych,
3) w kolumnie „skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń – m.in.
     skutki finansowe wydanych decyzji organu podatkowego w sprawie
     udzielonych umorzeń.
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