
Zarz^dzenie Nr 64/2010
Wqjta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 22 pazdziernika 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zakladowego planu kont dla Urz^du Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst
jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz zgodnie z Rozporz^dzenia Ministra Finansow
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla
budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz^du terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorz^dowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz pahstwowych
jednostek budzetowych maj^cych siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
128 poz. 861) zarz^dzam. co nast?puje:

§ 1. Ustalam Zakladowy Plan Kont obowi^zuj^cy w Urz^dzie Gminy Nowe Ostrowy.

§ 2. Zakladowym planem kont jest wykaz stanowi^cy:
- zal^cznik nr 1 - plan kont dla budzetu,
- zal^cznik nr 2 - plan kont dla jednostek budzetowych.
§ 3. Traci moc Zarz^dzenie Nr 1/2002 Wqjta Gminy Nowe Ostrowy z 15 stycznia 2002 r.
w sprawie zakladowego planu kont wraz ze zmianami ( zarz^dzenie nr 34/2006, 46/2006.
23/2008 i 50/2009 ).

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia z mocq. obowi^zuj^c^ od 01 stycznia 2011 r.
z wyj^tkiem numeracji kont, sluzcjcych do ewidencji zdarzen zwi^zanych z budzetem srodkow
europejskich, ktore majq. zastosowanie od roku budzetowego 2010.

-

rzewa





Zalqcznik nr 1
Plan kont dla budzetu Gminy Nowe Ostrowy:
1. Konta bilansowe
133 - Rachunek budzetu
134 - Kredyty bankowe
140 - Srodki pieni?zne w drodze
222 - Rozliczenie dochodow budzetowych
223 - Rozliczenie wydatkow budzetowych
224 - Rozrachunki budzetu
240 - Pozostale rozrachunki
250 - Naleznosci finansowe
260 - Zobowiqzania finansowe
290 - Odpisy aktualizujq.ce naleznosci
901 - Dochody budzetu
902 - Wydatki budzetu
903 - Niewykonane wydatki
909 - Rozliczenia mi?dzyokresowe
960 - Skumulowane wyniki budzetu
961 - Wynik wykonania budzetu
962 - Wynik na pozostalych operacjach
2. Konta pozabilansowe
991 - Planowane dochody budzetu
992 - Planowane wydatki budzetu
993 - Rozliczenia z innymi budzetami

Opis kont:
1. Konta bilansowe:
1) konto 133 - ,,Rachunek budzetu". Konto sluzy do ewidencji operacji pieni?znych
dokonywanych na bankowych rachunkach budzetu. Zapisy na koncie 133 sq. dokonywane
wyl^cznie na podstawie dokumentow bankowych, w zwiqzku z czym musi zachodzic
zgodnosc zapisow mi?dzy jednostk^ a bankiem ( roznice wynikaj^ce z bl?du odnosi si? na
konto 240 jako ,,sumy do wyjasnienia" ).
Na stronie Wn u j m u j e si? wplywy srodkow pieni?znych na rachunek budzetu, w tym rowniez
splaty dotyczq.ce kredytu udzielonego przez bank na rachunku budzetu, oraz wplywy
kredytow przelanych przez bank na rachunek budzetu, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma ujmuje si? wyplaty z rachunku budzetu, w tym rowniez wyplaty dokonane w
ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budzetu (saldo kredytowe konta 133),
oraz wyplaty z tytulu splaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budzetu,
w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje si? rowniez lokaty dokonywane ze srodkow rachunku budzetu.
Konto 133 moze wykazywac saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan srodkow pieni?znych na rachunku budzetu, a saldo Ma
konta 133 - kwot? wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku
budzetu.
2) konto 134 - ,,Kredyty bankowe", sluzy do ewidencji kredytow bankowych zaci^gni?tych
na fmansowanie budzetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje si? splat? lub umorzenie kredytu.





Na stronie Ma konta 134 ujmuje si? kredyt bankowy na finansowanie budzetu oraz odsetki od
kredytu bankowego.
Konto 134 moze wykazywac saldo Ma oznaczaj^ce zadluzenie z tytulow kredytow
zaci^gni?tych na finansowanie budzetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 134 powinna umozliwiac ustalenie stanu
zadluzenia wedlug umow kredytowych.
3) Konto 140 - ,,Srodki pieni?zne w drodze", sluzy do ewidencji srodkow pieni?znych
w drodze, w tym:
1) srodkow otrzymanych z innych budzetow w przypadku, gdy srodki te zostaly przekazane
w poprzednim okresie sprawozdawczym i sq, obj?te wyciqgiem bankowym z dat^
nast?pnego okresu sprawozdawczego;
2) kwot wplacanych przez inkasentow za posrednictwem poczty lub bezposrednio do banku
z tytulu dochodow budzetowych w przypadku potwierdzenia wplaty przez bank w nast?pnym
okresie sprawozdawczym;
3) przelewow dochodow budzetowych zrealizowanych przez bank platnika w okresie
sprawozdawczym i obj?tych wyci^gami bankowymi z rachunku biez^cego budzetu
w nast?pnym okresie sprawozdawczym.
Srodki pieni?zne ewidencjonowane s^ tylko na przelomie okresow sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje si? zwi?kszenia stanu srodkow pieni?znych w drodze, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu srodkow pieni?znych w drodze.
Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych w drodze.
4) Konto 222 - ,,Rozliczenie dochodow budzetowych", sluzy do ewidencji rozliczen
z jednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych przez te jednostki dochodow
budzetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje si? dochody budzetowe zrealizowane przez jednostki
budzetowe i urz?dy obstuguj^ce organy podatkowe, w wysokosci wynikaj^cej z okresowych
sprawozdah tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje si? przelewy dochodow budzetowych na rachunek budzetu,
dokonane przez jednostki budzetowe i urz?dy obsluguj^ce organy podatkowe,
w korespondencji z kontem 133.
Ewidencj? szczegolow^ do konta 222 prowadzi si? w sposob umozliwiaj^cy ustalenie stanu
rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi oraz urz?dami obsluguj^cymi organy
podatkowe z tytulu zrealizowanych przez nie dochodow budzetowych.
Konto 222 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych
dochodow budzetowych obj?tych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na
rachunek budzetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodow budzetowych przekazanych przez jednostki
budzetowe i urz?dy obslugujq.ce organy podatkowe na rachunek budzetu, lecz nieobj?tych
okresowymi sprawozdaniami.
5) Konto 223 - ,,Rozliczenie wydatkow budzetowych" sluzy do ewidencji rozliczen z
jednostkami budzetowymi z tytulu dokonanych przez te jednostki wydatkow budzetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje si? srodki przelane z rachunku budzetu na pokrycie
wydatkow jednostek budzetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje si? wydatki dokonane przez jednostki budzetowe
w wysokosci wynikajq.cej z okresowych sprawozdah tych jednostek, w korespondencji
z kontem 902.
Ewidencj? szczegolow^ do konta 223 prowadzi si? w sposob umozliwiajqcy ustalenie stanu
rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych na ich rachunki



srodkow pieni?znych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatkow
budzetowych.
Saldo Wn konta oznacza stan przelanych srodkow na rachunki biez^ce jednostek
budzetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatkow budzetowych.
6) Konto 224 - ,,Rozrachunki budzetu", sluzy do ewidencji rozrachunkow z innymi
budzetami, a w szczegolnosci:
1) rozliczen dochodow budzetowych realizowanych przez urz?dy skarbowe na rzecz budzetu

jednostki samorz^du terytorialnego;
2) rozrachunkow z tytulu udzialow w dochodach innych budzetow;
3) rozrachunkow z tytuhi dotacji i subwencji;
4) rozrachunkow z tytulu dochodow pobranych na rzecz budzetu paristwa.
Ewidencja szczegolowa do konta 224 powinna umozliwic ustalenie stanu naleznosci
i zobowi^zari wedlug poszczegolnych tytulow oraz wedlug poszczegolnych budzetow.
Konto 224 moze wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma konta 224 - stan zobowi^zan
budzetu z tytulu pozostalych rozrachunkow.
7) Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki", stuzy do ewidencji innych rozrachunkow
zwi^zanych z realizacj^ budzetu, z wyj^tkiem rozrachunkow i rozliczen ujmowanych na
kontach: 222, 223, 224, 225, 250, 260.
Ewidencja szczegolowa do konta 240 powinna umozliwic ustalenie stanu rozrachunkow
wedlug poszczegolnych tytulow oraz wedlug kontrahentow.
Konto 240 moze wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma konta 240 stan zobowi^zah z tytulu
pozostalych rozrachunkow.
8) Konto 250 - ,,Naleznosci finansowe", sluzy do ewidencji naleznosci zaliczanych do
naleznosci fmansowych, a w szczegolnosci z tytulu udzielonych pozyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje si? powstanie i zwi?kszenie naleznosci finansowych, a na
stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia
stanu naleznosci z poszczegolnymi kontrahentami wedlug tytulow naleznosci. Konto 250
moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci finansowych,
a saldo Ma stan nadplat z tytulu naleznosci finansowych.
9) Konto 260 - ,,Zobowi^zania finansowe", sluzy do ewidencji zobowi^zah zaliczanych do
zobowi^zan finansowych, z wyj^tkiem kredytow bankowych, a w szczegolnosci z tytulu
zaci^gni^tych pozyczek i wyemitowanych instrumentow finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje si? wartosc splaconych zobowi^zari finansowych, a na
stronie Ma ujmuje si? wartosc zaci^gni?tych zobowi^zari finansowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia
stanu zobowi^zah z poszczegolnymi kontrahentami wedlug tytulow zobowi^zah.
Konto 260 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadplaconych zobowi^zah
finansowych, a saldo Ma stan zaciq.gni?tych zobowi^zah finansowych.
10) Konto 290 -- ,,Odpisy aktualizuj^ce naleznosci", sluzy do ewidencji odpisow
aktualizuj^cych naleznosci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje si? zmniejszenie wartosci odpisow aktualizuj^cych
naleznosci, a na stronie Ma zwi?kszenie wartosci odpisow aktualizuj^cych naleznosci.
Saldo konta 290 oznacza wartosc odpisow aktualizuj^cych naleznosci.
11) Konto 901 - ,,Dochody budzetu", sluzy do ewidencji dochodow budzetu jednostki
samorz^du terytorialnego.



Na stronie Wn konta 901 ujmuje si? przeniesienie, w koncu roku, sumy dochodow budzetu
jednostki samorz^du terytorialnego na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje si? dochody budzetu:
1) na podstawie sprawozdan budzetowych jednostek budzetowych, w korespondencji z
kontem 222;
2) na podstawie sprawozdan innych organow w zakresie dochodow budzetow jednostek
samorz^du terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
3) z tytulu rozrachunkow z innymi budzetami za dany rok budzetowy, w korespondencji
z kontem 224;
4) z innych tytuiow, w szczegolnosci subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
5) pochodzq.ee ze zrodel zagranicznych niepodlegajq.ce zwrotowi, w korespondencji z kontem
133;
6) pochodzq.ce z budzetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 901 powinna umozliwiac ustalenie stanu
poszczegolnych dochodow budzetu wedlug podzialek planu finansowego.
Saldo Ma konta 901 oznacza sum? dochodow budzetu jednostki samorzq.du terytorialnego za
dany rok.
Pod datq. ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 901 przenosi si? na konto 961.
12) Konto 902 - ,,Wydatki budzetu", shizy do ewidencji wydatkow budzetu jednostki
samorzq.du terytorialnego.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje si? w szczegolnosci wydatki:
1) jednostek budzetowych na podstawie ich sprawozdan budzetowych, w korespondencji
z kontem 223;
2) realizowane z kredytu uruchomionego w formic realizacji zleceri platniczych, w
korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje si? przeniesienie, w koncu roku, sumy wydatkow budzetu
jednostki samorzq.du terytorialnego na konto 961.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 902 powinna umozliwiac ustalenie stanu
poszczegolnych wydatkow budzetu wedtug podziatek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sum? wydatkow budzetu jednostki samorzq.du terytorialnego za
dany rok.
Pod datq. ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 902 przenosi si? na konto 961.
13) Konto 903 - ,,Niewykonane wydatkr,stuzy do ewidencji niewykonanych wydatkow
zatwierdzonych do realizacji w latach nast?pnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje si? wartosc niewykonanych wydatkow zatwierdzonych do
realizacji w latach nast?pnych w korespondencji z kontem 904.
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 903 przenosi si? na konto 961.
14) Konto 909 - ,,Rozliczenia mi?dzyokresowe'\y do ewidencji rozliczen
mi?dzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje si? w szczegolnosci koszty fmansowe stanowi^ce wydatki
przyszlych okresow (np. odsetki od zaci^gni?tych kredytow i pozyczek w korespondencji z
kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody fmansowe stanowi^ce dochody
przyszlych okresow (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczq.ce nast?pnego
roku budzetowego). Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 909 powinna umozliwiac
ustalenie stanu rozliczen mi?dzyokresowych wedlug ich tytulow.
Konto 909 moze wykazywac saldo Wn i Ma.
15) Konto 960 - ,,Skumulowane wyniki budzetu", sluzy do ewidencji stanu skumulowanych
wynikow budzetu jednostki samorzq.du terytorialnego.



Konto 960 w ci^gu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotycz^cych zmniejszenia
tub zwi?kszenia skumulowanych wynikow budzetu jednostki samorz^du terytorialnego.
W szczegolnosci na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje si?, pod datq. zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budzetu, odpowiednio przeniesienie said kont 961 i 962. Konto
960 moze wykazywac saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan
skumulowanego deficytu budzetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwyzki
budzetu.
16) Konto 961 - ,,Wynik wykonania budzetu", sluzy do ewidencji wyniku wykonania
budzetu, czyli deficytu lub nadwyzki.
Pod datq. ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje si? przeniesienie
poniesionych w ci^gu roku wydatkow budzetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902,
oraz niewykonanych wydatkow, w korespondencji z kontem 903.
Pod dat£[ ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje si? przeniesienie
zrealizowanych w ci^gu roku dochodow budzetu, odpowiednio w korespondencji z kontem
901.
W ewidencji szczegolowej do konta 961 wyodr?bnia si? zrodla zwi?kszen i rodzaje
zmniejszen wyniku wykonania budzetu stosownie do potrzeb sprawozdawczosci.
Na koniec roku konto 961 moze wykazywac saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan
deficytu budzetu, a saldo Ma stan nadwyzki.
W roku nast?pnym, pod dat^ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu, saldo konta
961 przenosi si? na konto 960.
17) Konto 962 - ,,Wynik na pozostalych operacjach", sluzy do ewidencji pozostalych
operacji niekasowych wplywaj^cych na wynik wykonania budzetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje si? w szczegolnosci koszty finansowe oraz pozostale koszty
operacyjne zwi^zane z operacjami budzetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje si? w szczegolnosci przychody finansowe oraz pozostale
przychody operacyjne zwiqzane z operacjami budzetowymi.
Na koniec roku konto 962 moze wykazywac saldo Wn oznaczaj^ce nadwyzk? kosztow nad
przychodami lub saldo Ma oznaczaj^ce nadwyzk? przychodow nad kosztami.
Pod dat^. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu saldo konta 962 przenosi si? na
konto 960.
2. Konta pozabilansowe
1) Konto 991 - ,JPlanowane dochody budzetu", sluzy do ewidencji planu dochodow
budzetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje si? zmiany budzetu zmniejszaj^ce plan dochodow budzetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje si? planowane dochody budzetu oraz zmiany budzetu
zwi?kszaj^ce planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 okresla w ci^gu roku wysokosc planowanych dochodow budzetu.
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego sum? rown^saldu konta ujmuje si? na stronie Wn
konta 991.
2) Konto 992 - ,,Planowane wydatki budzetu", sluzy do ewidencji planu wydatkow
budzetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje si? planowane wydatki budzetu oraz zmiany budzetu
zwi?kszaj^ce planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje si? zmiany budzetu zmniejszaJ3.ce plan wydatkow budzetu
lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 okresla w ci^gu roku wysokosc planowanych wydatkow budzetu.
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego sum? rown^saldu konta ujmuje si? na stronie Ma



konta 992.
3) Konto 993 - ,,Rozliczenia z innymi budzetami'\y do pozabilansowej ewidencji
rozliczeh z innymi budzetami w ci^gu roku, ktore nie podlegaj^ ewidencji na kontach
bilansowych. Na stronie Wn ujmuje si? naleznosci od innych budzetow oraz sptat?
zobowi^zari wobec innych budzetow. Na stronie Ma konta 993 ujmuje si? zobowi^zania
wobec innych budzetow oraz wplaty naleznosci otrzymane z innych budzetow.
Konto 993 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan naleznosci od
innych budzetow, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiqzan.



Zal^cznik nr 2

Plan kont dla jednostek budzetowych
1. Zespol 0 - Maj^tek trwaly
01 1 - Srodki trwale
013 - Pozostale srodki trwale
014 - Zbiory biblioteczne
020 - Wartosci niematerialne i prawne
071 - Umorzenie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych
080 - Inwestycje (srodki trwale w budowie)
Zespol 1 - Srodki pieni^zne i rachunki bankowe
101 -Kasa
130 - Rachunek biez^cy jednostki
135 - Rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krotkoterminowe papiery wartosciowe i inne srodki pieni^zne
Zespol 2 - Rozrachunki i rozliczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Naleznosci z tytulu dochodow budzetowych
225 - Rozrachunki z budzetami
226 - Dlugoterminowe naleznosci budzetowe
229 - Pozostale rozrachunki publicznoprawne
23 1 - Rozrachunki z tytulu wynagrodzeh
234 - Pozostale rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostale rozrachunki
290 - Odpisy aktualizuj^ce naleznosci
Zespol 3 - Materialy i towary
310 - Materialy
Zespol 4 - Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 -Zuzycie materialow i energii
402 - Uslugi obce
403 - Podatki i oplaty
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
409 - Pozostale koszty rodzajowe
Zespol 7 - Przychody, dochody i koszty
720 - Przychody z tytulu dochodow budzetowych
740 - Dotacje i srodki na inwestycje
750 - Przychody finansowe
751 - Koszty finansowe
760 - Pozostale przychody operacyjne
761 - Pozostale koszty operacyjne
770 - Zyski nadzwyczajne



771 - Straty nadzwyczajne
Zespol 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z budzetu na

Inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow
851 - Zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych
853 - Fundusze celowe
860 - Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe
975 - Wydatki strukturalne
980 - Plan finansowy wydatkow budzetowych
998 - Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biez^cego
999 - Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat

1) Konto O i l ,,Srodki trwale", na koncie O i l ewidencjonuje si? stan oraz zwi?kszenia i
zmniejszenia wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych zwi^zanych z wykonywan^ dzialalnosci^
jednostki, ktore s^ umarzane stopniowo, oraz gruntow.
Do srodkow trwalych ujmowanych na koncie 01 1 zalicza si? rowniez ulepszenia w obcych
srodkach trwatych, ktorymi s^ sfinansowane ze srodkow inwestycyjnych koszty poniesione w
celu dostosowania obcego obiektu do potrzeb uzytkownika, np. przebudowa urzqxlzeri w
budynku, no we instalacje itp.
Ewidencjonowane na koncie 011 srodki trwaie jednostek budzetowych fmansuje si? ze srodkow
pieni^znych przewidzianych na finansowanie ,,inwestycji'\a stronie Wn konta 01 1 ewidencjonuje si? w szczegolnosci:

- przychody nowych lub uzywanych srodkow trwatych pochodz^cych z zakupu lub z
zakohczonych inwestycji oraz otrzymanych w trwaly zarz^d lub w nieodplatne uzywanie od
Skarbu Panstwa albo samorz^dow terytorialnych, a takze z tytutu darowizny lub spadku,
- srodki trwaie przyj?te w leasing finansowy,
- ujawnione nadwyzki inwentaryzacyjne,
- zwi?kszenie wartosci pocz^tkowej o naktady poniesione na modernizacj? istniej^cych wlasnych
srodkow trwalych,
- wartosc ulepszenia w obcych ,,podstawowych" srodkach trwafych,
- zwi?kszenie wartosci pocz^tkowej srodkow trwatych dokonywane z tytutu zarz^dzonej
aktualizacji wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje si?:
- rozchod srodkow trwatych w zwi^zku z ich likwidacj^ (w wyniku zuzycia lub zniszczenia),
sprzedazq. lub przekazaniem nieodptatnym,
- ujawnione niedobory srodkow trwatych,
- zmniejszenie wartosci pocz^tkowej srodkow trwatych w wyniku zarz^dzonej aktualizacji ich
wyceny,
- zwrot dostawcom wadliwych srodkow trwatych (na podstawie umowy gwarancyjnej lub
reklamacji).
Zwi?kszenie stanu srodkow trwatych nast?puje pod dat^ przyj?cia do uzywania np. z inwestycji.
Ujawnione nadwyzki srodkow trwatych wprowadza si? do ksiqg pod dat^ ich zinwentaryzowania.
Zakupiony srodek trwaty zarowno nowy, jak i uzywany wprowadza si? do ewidencji na koncie
011 w cenie nabycia, ktora obejmuje:



- cen? zakupu nalezn^ sprzedaj^cemu pomniejszonq, o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne
zmniejszenia,
- clo, podatek akcyzowy oraz inne oplaty zwi^zane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe.
podatek od czynnosci cywilnoprawnych zwi^zanych z nabyciem i inne),
- koszty transportu, zaladunku i wyladunku,
- koszty przystosowania, montazu, prob i innych czynnosci poprzedzajq.cych oddanie obiektu do
uzywania, w tym montazu instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych,
- obci3.zaJ3.cy zakup podatek VAT (uj?ty w fakturze), w cz?sci niepodlegajq.cej odliczeniu lub
zwrotowi,
- odsetki za zwlok? w zaplacie zobowi^zari, prowizje oraz roznice kursowe od zobowi^zan i
przedptat dotycz^cych inwestycji do czasu ich zakonczenia.
Srodki trwale przej?te po zakonczeniu robot inwestycyjnych wycenia si? po koszcie wytworzenia
to jest w wartosci wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztow - zarowno bezposrednich, jak
i posrednich, poniesionych od momenta podj^cia inwestycji az do przej^cia srodka do uzywania
w stanie kompletnym.
Srodki trwale ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia si? w wartosci wynikaj^cej z
posiadanych dokumentow, a gdy ich brak - na podstawie ekspertyzy, uwzgl?dniajqc ich wartosc
godziwq..
Otrzymane nieodpiatnie srodki trwate od Skarbu Panstwa lub samorz^du terytorialnego
wprowadza si? w wartosci okreslonej w decyzji wtasciwego organu o przekazaniu.
Wartosc pocz^tkowa srodkow trwaiych, ewidencjonowanych na koncie O i l , moze bye
zwi?kszana w wyniku zarz^dzonej aktualizacji wyceny.
Zwi?kszenie wartosci pocz^tkowej podstawowych srodkow trwalych moze tez nast^pic o
rownowartosc kosztow inwestycji zwi^zanych z ich ulepszeniem (przebudow^, rozbudowq,
rekonstrukcjcj., adaptacj^, modernizacj^).
Zmniejszenie stanu srodkow trwalych nast?puje pod dat^ postawienia ich w stan l ikwidacj i . ,
ujawnienia niedoboru albo szkody, sprzedazy lub przekazania nieodplatnego.
Do konta 011 ,,Srodki trwale" nalezy prowadzic ewidencj? szczegolowq. umozliwiaj^cq.:
1) ustalenie wartosci poczqtkowej poszczegolnych obiektow srodkow trwalych i ewentualnego jej
zwi?kszenia lub zmniejszenia,
2) ustalenie wartosci poszczegolnych grup srodkow trwatych.
Konto O i l moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow trwatych w wartosci
pocz^tkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku zarz^dzonej aktualizacji wyceny lub
nakladow na ulepszenie.
2) Konto 013 ,,Pozostale srodki trwaJe". Do pozostatych srodkow trwalych zalicza si? te srodki,
ktore nie podlegajq. ewidencji na kontach 011, 014, 016, 017. Srodki te po wydaniu do uzywania
na potrzeby dzialalnosci jednostki umarza si? jednorazowo w miesi^cu przyj?cia do uzywania
(ksi?guj^c to umorzenie Wn 401 Ma 072).
Na koncie 013 ujmuje si? pozostale srodki trwale w uzywaniu:
1) bez wzgl?du na wartosc pocz^tkow^, jezeli stanowi^:
- srodki dydaktyczne siuz^ce procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkolach i placowkach
oswiatowych,
- odziez i umundurowanie (o normatywnym okresie uzywania dluzszym niz rok),
- meble i dywany,
- inwentarz zywy,
2) o wartosci pocz^tkowej nie wyzszej od kwoty granicznej okreslonej (w ustawie o podatku
dochodowym od osob prawnych) dla tych srodkow trwalych, od ktorych odpisy amortyzacyjne s^



uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci w momencie oddania ich do
uzywania.
Na koncie 013 mozna nie ewidencjonowac wydanych do uzytkowania pozostalych srodkow
trwalych, ktore na podstawie decyzji kierownika jednostki podlegajq wylq.cznie ewidencji
ilosciowej (np. wydane do uzytkowania narz?dzia, odziez, artykuly biurowe itp.).
Na stronie Wn konta 013 ujmuje si? przychody pozostalych srodkow trwalych w uzywaniu, a na
stronie Ma rozchody. Umorzenia pozostafych srodkow trwalych w uzywaniu ewidencjonuje si?
na koncie 072 ,,Uinorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych".
Konto 013 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc pocz^tkow^ obj?tych ewidencj^.
ksi?gow^ pozostalych srodkow trwalych znajduj^cych si? w uzywaniu.
Saldo tego konta nie wyst?puje w bilansie, poniewaz przy sporz^dzaniu bilansu koryguje si? je o
wartosc umorzenia ksi?gowanego na koncie 072, a t? grup? srodkow trwalych umarza si? w
100% w chwili wydania do uzywania i wobec tego saldo sum z tych dwu kont wynosi zero.
3) Konto 014 ,,Zbiory biblioteczne", sluzy do ewidencji stanu oraz zwi?kszen i zmniejszeh
wartosci pocz^tkowej zbiorow bibliotecznych. Na koncie 014 nie ujmuje si? tych wydawnictw,
ktore sq. przeznaczone wyl^cznie jako materialy pomocnicze do uzytku pracownikow jednostki.
Na stronie Wn konta 014 ksi?guje si? wszelkie zwi?kszenia, a na stronie Ma wszelkie
zmniejszenia stanu i wartosci pocz^tkowej zbiorow bibliotecznych (z wyj^tkiem ich umorzenia,
ktore ksi?guje si? na koncie 072 ,,Umorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych").
Konto 014 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc pocz^tkow^ stanu zbiorow
bibliotecznych znajduj^cych si? w jednostce.
W bilansie zbiory biblioteczne nie wyst?pujq, poniewaz s^ one w 100% umarzane w miesi^cu
wprowadzenia do ewidencji ksi?gowej zbiorow bibl iotecznych i wobec tego suma umorzenia
rowna si? ich wartosci pocz^tkowej.
4) Konto 020 „Wartosci niematerialne i prawne", ewidencjonuje wartosc stanu, przychodu i
rozchodu wartosci niematerialnych i prawnych. Wartosci niematerialne i prawne ujmuje si? na
koncie 020 w cenie nabycia.
Konto 020 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc pocz^tkow^ b?d^cych na stanie
wartosci niematerialnych i prawnych.
W bilansie saldo konta 020 wykazuje si? po zmniejszeniu o zaksi?gowane umorzenie na kontach
071 i 072 w zakresie dotycz^cym wartosci niematerialnych i prawnych.
5) Konto 071 ,,Umorzenie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych", sluzy
do ewidencji zmniejszeh wartosci poczq.tkowej z tytulu umorzenia srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych. Srodki podlegaj^ stopniowemu umarzaniu zgodnie z przepisami
,,ustawy" z uwzgl?dnieniem zasad ustalonych w § 6 list. 2 ,,rozporz^dzenia". Umorzenie nalicza
si? wedlug stawek amortyzacyjnych ustalonych i stosowanych przez jednostk?.
Umorzenie ksi?gowane na koncie 071 w korespondencji z kontem 400 nalicza si? od wszystkich
srodkow trwalych ewidencjonowanych na koncie 011, z wyj^tkiem gruntow i dobr kultury, oraz
od tych wartosci niematerialnych i prawnych, ktore s^ umarzane stopniowo.
Umorzenie podstawowych srodkow trwalych nalicza si? od pierwszego dnia miesi^ca
nast?puj^cego po miesi^cu, w ktorym te srodki przyj?to do uzywania, i do kohca tego miesi^ca,
w ktorym nast?puje zrownanie wysokosci umorzenia z ich wartosci^ pocz^tkow^ lub w ktorym
srodki trwale postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodplatnie lub stwierdzono
ich niedobor. Naliczanie umorzenia mozna tez rozpoczq.c w miesi^cu oddania do uzywania.
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Od ujawnionych srodkow trwalych, nieobj?tych uprzednio ewidencj^ umorzenie nalicza si?
pocz^wszy od miesi^ca nast?puj^cego po miesiqcm w ktorym srodki trwale zostaly wprowadzone
do ewidencji.
Umorzenie srodkow trwalych nalicza si? od wartosci pocz^tkowej
Na stronie Ma konta 071 ujmuje si? wszelkie zwi?kszenia, a na stronie Wn wyksi?gowanie
dotychczasowego umorzenia, a takze wszelkie zmniejszenia umorzenia wartosci poczqtkowej
srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.
Ewidencj? szczegolowq. do konta 071 prowadzi si? dla poszczegolnych srodkow trwalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych, np. w postaci tabel amortyzacyjnych.
Konto 071 moze wykazywac saldo Ma, ktore wyraza umorzenie ewidencjonowanych na koncie
011 wartosci srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo
wedlug stawek ustalonych na podstawie wyzej podanych przepisow.
Saldo konta 071 koryguje wartosc pocz^tkow^ srodkow trwalych ewidencjonowanych na koncie
011 i tych wartosci niematerialnych i prawnych z konta 020, ktore 53. umarzane stopniowo. W
bilansie srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne wykazuje si? w wartosci netto, to jest w
wartosci pocz^tkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.
6) Konto 072 ,,Umorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych", ewidencjonuje zmniejszenie wartosci pocz^tkowej z tytulu umorzenia pozostalych
srodkow trwalych, tj. tych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze
zbiorow bibliotecznych, ktore umarza si? jednorazowo w pelnej wartosci w miesi^cu wydania ich
do uzywania (umorzenie tych srodkow ksi?guje si? w korespondencji z kontem 401 ).
Na koncie 072 ksi?guje si? wi?c umorzenie:
1) ksi^zek i innych zbiorow bibliotecznych,
2) srodkow dydaktycznych sluz^cych procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w szkolach i
placowkach oswiatowych,
3) odziezy i umundurowania (o okresie uzywania powyzej roku),
4) mebli i dywanow,
5) inwentarza zywego,
6) pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
Na stronie Ma konta 072 ksi?guje si? naliczone 100% umorzenie pozostalych srodkow trwalych,
zbiorow bibliotecznych i wartosci niematerialnych i prawnych (o wartosci pocz^tkowej nie
wyzszej niz 3500 zl):
Na stronie Wn konta 072 ksi?guje si? zmniejszenie wartosci umorzenia, odpowiadaj^cego
wartosci rozchodowanych pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych.
Do konta 072 nie potrzeba prowadzic ewidencji analitycznej, poniewaz przy 100% umorzeniu
tych skladnikow w momencie oddania ich do uzywania, wartosc umorzenia rowna si? wartosci
pocz^tkowej uj?tej w ewidencji ksi?gowej pozostalych srodkow trwalych w uzywaniu, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych.
Saldo konta 072 musi si? rownac sumie said kont 013 i 014 oraz 020 w cz?sci odnosz^cej si? do
wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w miesi^cu wydania do uzywania.
Saldo konta 072 koryguje wartosc pocz^tkow^ srodkow uj?tych na kontach 013, 014 i 020 w
cz?sci dotycz^cej wartosci niematerialnych i prawnych i wobec tego wartosc bilansowa tych
skladnikow jest zerowa.
7) Konto 080 ,,Inwestycje (srodki trwale w budowie)", sluzy do ewidencji kosztow inwestycji
(srodkow trwalych w budowie) oraz do rozliczenia tych kosztow na uzyskane efekty.
Do inwestycji (srodkow trwalych w budowie) zalicza si? koszty poniesione na wytworzenie,
nabycie i montaz wlasnych nowych srodkow trwalych tub poniesione w zwi^zku z ulepszeniem



juz istniej^cych wlasnych srodkow trwalych, a takze koszty zwi^zane z ulepszeniem obcych
srodkow trwalych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki.
Na koncie 080 mozna ksi^gowac rowniez rozliczenie kosztow dotycz^cych zakupu gotowych
srodkow trwalych.
W jednostkach budzetowych do inwestycji zalicza si? w szczegolnosci koszty:
- dokumentacji projektowej inwestycji,
- badan geologicznych, geofizycznych oraz pomiarow geodezyjnych,
- przygotowania terenu pod budow?, w tym rowniez koszty likwidacji nieruchomosci
niegruntownych istniej^cych na tym terenie a nieprzydatnych (np. rozbiorki budynkow i budowli
l^cznie z nieumorzonq. cz?sciq. ich wartosci poczqtkowej pomniejszone o przychody),
- nabycia gruntow i innych skladnikow rzeczowego maj^tku trwalego oraz koszty wnoszenia
budynkow i budowli, wl^cznie z ich sprz^taniem poprzedzaj^cym oddanie do uzywania,
- oplaty z tytulu uzytkowania gruntow i terenow w okresie budowy obiektu oraz z tytulu
uzyskania lokalizacji pod budow?,
- odszkodowania za dostarczenie obiektow zast?pczych i przesiedlenie osob z terenow zaj^tych
na potrzeby inwestycyjne,
- zalozenia stref ochronnych,
- zalozenia zieleni,
- poniesione w obcych srodkach trwalych, a zwi^zane z przebudow^., rozbudow^, modernizacj^. i
adaptacjq. tych obiektow na potrzeby inwestora (uzytkownika), tzw. ulepszenie obcych srodkow
trwalych,
- ulepszenia wlasnych, juz istniej^cych podstawowych srodkow trwalych,
- zakupu b^dz wytworzenia we wlasnym zakresie urz^dzeh technicznych, maszyn i srodkow
transport u,
- transportu, zaladunku i wyladunku oraz montazu,
- nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
- ubezpieczeh maj^tkowych srodkow trwalych w budowie,
- zagospodarowania pomelioracyjnego,
- przygotowania eksploatacji no wo budowanych zakladow lub obiektow, ktore poniesiono przed
przekazaniem inwestycji do uzywania (np. szkolenie kadr dla nowych inwestycji),
- nabycia wartosci niematerialnych i prawnych,
- niepodlegaj^cego odliczeniu lub zwrotowi podatku od towarow i uslug (VAT) dotycz^cego
inwestycji,
- cla i innych oplat zwi^zanych z nabyciem srodkow trwalych,
- inne koszty bezposrednio zwi^zane z inwestycj^.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje si? przede wszystkim:
1) poniesione koszty dotycz^ce inwestycji (srodkow trwalych w budowie) realizowanych
zarowno przez obcych wykonawcow, jak i wykonywanych we wlasnym zakresie, a w
szczegolnosci:
- koszty zwi^zane ze wznoszeniem budynkow i budowli, a takze z ich sprz^taniem
poprzedzaj^cym oddanie do uzywania,
- koszty zakupu gruntow i przygotowania terenu pod budow?,
- koszty zwi^zane z nabyciem lub wytworzeniem w ramach wlasnej dzialalnosci maszyn,
urzq.dzeri oraz innych przedmiotow przekazanych do montazu lub jeszcze nieoddanych do
uzywania z powodu nieukonczenia budowy obiektu, w ktorym b?d^ uzytkowane,
- koszty ulepszenia juz uzywanego wlasnego srodka trwalego (przebudowy, rozbudowy,
rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), ktore zwi^kszajq. dotychczasowq. wartosc pocz^tkow^
ulepszonego srodka trwalego,
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- koszty ulepszenia obcych obiektow,
2) nieodplatne przej?cie inwestycji (srodkow trwalych w budowie).
Na stronie Ma konta 080 ksi?guje si? w szczegolnosci:
~ wartosc uzyskanych efektow inwestycyjnych w postaci przyj?tych do uzywania srodkow
trwaiych oraz sfinansowanych ze srodkow na inwestycje wartosci niematerialnych i prawnych,
- rozchod sprzedanych srodkow trwalych w budowie (inwestycji),
- rozchod nieodptatnie przekazanych srodkow trwalych w budowie (inwestycji),
- rozliczenie nakladow bez efektow.
Konto 080 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza koszty niezakoriczonych inwestycji
(srodkow trwalych w budowie).
8) Konto 101 ,,Kasa", sluzy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotowki znajduj^cej si? we
wszystkich kasach jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje si? wplywy gotowki i dodatnie roznice kursowe na koniec
kwartatu oraz nadwyzki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotowki i ujemne roznice kursowe na
koniec kwartalu oraz niedobory kasowe.
Konto 101 moze wykazywac jedynie saldo Wn, ktore wyraza stan gotowki w kasie lub saldo
zero we.
Obroty gotowkowe podlegaj^ uj?ciu w raporcie kasowym w dniu rzeczywistego przychodu lub
rozchodu gotowki z kasy.
Wszystkie wplywy i rozchody gotowki w kasie ujmuje si? codziennie (w dniu ich dokonania) w
prowadzonej na biez^co ewidencji, zwanej raportem kasowym.
Raport kasowy jest dowodem zbiorczym sluzq.cym do dokonania zapisow w ksi?dze glownej.
Stan gotowki w kasie musi bye zgodny z saldem wynikaj^cym z raportu.
Ujawnione niedobory lub nadwyzki kasowe nalezy wprowadzic do raportu kasowego i
zaksi?gowac pod dat^ inwentaryzacji w korespondencji z kontem 240 ,,Pozostale rozrachunkT
jako roznice inwentaryzacyjne.
9) Konto 130 ,,Rachunek biez^cy jednostki", sluzy do ewidencji stanu srodkow pieni?znych oraz
obrotow na rachunkach bankowych samorz^dowych jednostek budzetowych z tytulu wydatkow
oraz dochodow budzetowych obj?tych planami fmansowymi tych jednostek.
Dochodem budzetowym 53. wplywy uzyskane przez jednostk? budzetowq. z tytulu wplat
podlegaj^cych zarachowaniu na dochody budzetu samorz^du terytorialnego.
Wydatkiem budzetowym jest kazda kwota pobrana z rachunku biez^cego jednostki budzetowej z
tytulu finansowania zadan uj?tych w jej planie wydatkow, z wyjqtkiem srodkow budzetowych
przekazywanych przez pahstwowe jednostki budzetowe dysponentom nizszego stopnia na
sfinansowanie zadan uj?tych w ich planach wydatkow.
W przypadku gdy urz^d obslugujq.cy jednostk? samorz^du terytorialnego (jako jednostka
budzetowa) nie dysponuje w banku wyodr?bnionym rachunkiem biezqcym, a wi?c korzysta
bezposrednio z rachunku budzetu(o symbolu 133), to dotycz^ce tego urz?du obroty zwi^zane z
jego dochodami i wydatkami musz^. bye ksi?gowane w ewidencji urz?du (jednostki budzetowej)
jako zapis wtorny (na podstawie polecenia ksi?gowania) dodatkowo na koncie 130 w
korespondencji z wlasciwym dla danej operacji kontem. Zasada ta obowi^zuje takze w
odniesieniu do tych dochodow, ktore wplywaj^ bezposrednio na konto 133, bo nie s^ uj?te w
planach finansowych samorz^dowych jednostek budzetowych (np. dotacji, subwencji, udzialu
podatkach dochodowych), ale stanowi^ przychody urz?du jednostki samorzqxdu terytorialnego.
W urz?dach jednostek samorz^du terytorialnego (dla tych dochodow i wydatkow lub tylko dla
dochodow ujmowanych na koncie 130 zapisem wtornym do konta 133) nie wyst^pi^ zapisy na
kontach odpowiednio 222i 223, a saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatkow podlega



okresowemu (nie pozniej niz 31 grudnia) przeksi?gowaniu na podstawie sprawozdari Rb 28S na
strong Ma konta 800, zas w zakresie dochodow na podstawie sprawozdari Rb 27S na stron? Wn
konta 800 ,,Fundusz jednostkr.
Ta podwojna funkcja konta 130 w urz^dach jednostki samorzqdu terytorialnego
wymaga, aby saldo:
1) wynikaj^ce z wyci^gow bankowych do konta 130 ,,Rachunek biez^cy jednostki" bylo zgodne
z saldem w banku,
2) wynikaJ3.ce z zapisow wtornych na podstawie wyciqgu do konta 133 (z podzialem na
dotycz^ce dochodow oraz wydatkow) przeksi?gowane zostaly okresowo odpowiednio na Wn i na
Ma konta 800.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje si? wplywy srodkow pieni^znych:
A) na rachunki biez^ce jednostek budzetowych z tytulu:
1) srodkow na wydatki:
- otrzymanych od dysponentow wyzszego stopnia na realizacj? wlasnych wydatkow i do
przekazania dysponentom nizszego stopnia,
- otrzymanych z tytulu zwrotu srodkow z rachunkow biez^cych od dysponentow nizszego
stopnia,
- zwrotu wydatkow roku biez^cego,
2) zrealizowanych przez jednostk? dochodow budzetowych, w tym takze z tytulu zwrotu
wydatkow lat ubieglych,
B) bezposrednio na rachunek budzetu jednostki samorz^du terytorialnego
(zapis wtorny do konta 133) z tytulu:
1) subwencji, dotacji i udzialow w podatkach dochodowych, stanowi^cych dochody budzetu
samorz^du terytorialnego,
2) dochodow uj?tych w planach fmansowych innych samorzqdowych jednostek budzetowych,
C) przejsciowo zarachowanych na ten rachunek srodkow w wyniku bl^dow bankowych tub
niewlasciwie oznaczonych wplat.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje si?:
1) w zakresie wydatkow:
- zrealizowane na podstawie planow fmansowych wydatki budzetowe jednostki (biez^ce i
inwestycyjne), przekazane dotacje i subwencje dla jednostek samorz^du terytorialnego oraz
pozostale dotacje, a takze srodki pobrane do kasy na wydatki budzetowe i srodki przekazane do
innych bankow na wyplaty w ramach zast?pczej obslugi kasowej,
- przelewy dla dysponentow nizszego stopnia z tytulu przekazania srodkow na wydatki
budzetowe,
- zwroty do dysponentow wyzszego stopnia niewykorzystanych srodkow na wydatki zarowno
wlasne, jak i dysponentow nizszego stopnia,
- przelewy srodkow pieni?znych pahstwowych jednostek budzetowych (o ktorych mowa w art.
181 ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych) na centralny rachunek wydatkow
niewygasaj^cych,
2) w zakresie dochodow uj?tych w planach fmansowych jednostki budzetowej:
- okresowe przelewy zrealizowanych dochodow budzetowych:
a) z panstwowych jednostek budzetowych na odpowiedni rachunek dochodow centralnego
rachunku biez^cego budzetu pahstwa,
b) z samorz^-dowych jednostek budzetowych na rachunek biezqcy budzetu samorz^du,
- zwroty nadplat i zwroty kwot nienaleznie pobranych wraz z oprocentowaniem okreslonym
odr?bnymi przepisami,
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3) w zakresie dochodow urz?dow jednostki samorz^du terytorialnego nieuj?tych w planach
finansowych innych samorzqxiowych jednostek budzetowych:
- zwroty niewykorzystanych dotacji, nadplat subwencji i innych dochodow nienaleznie
pobranych wraz z oprocentowaniem okreslonym odr?bnymi przepisami (zapis wtorny do
obrotow na koncie 133).
Na koncie 130 obowiqzuje zachowanie zasady czystosci obrotow, co oznacza, ze do zapisow z
tytulu zwrotu nadplat, korekty niewtasciwych wydatkow itp. wprowadza si? dodatkowy
techniczny zapis ujemny po obu stronach tego konta.
Ponadto w urz?dach jednostek samorz^du terytorialnego, w ktorych nie prowadzi si? rachunku
biez^cego, lecz wszystkie dochody i wydatki budzetowe przeprowadza si? bezposrednio na
rachunku bankowym budzetu (konto 133), na koncie 130 moze wyst^pic saldo, ktore dotyczy
rownowartosci zrealizowanych dochodow i wydatkow podlegaj^cych na koniec okresu
sprawozdawczego przeksi?gowaniu odpowiednio na Wn lub Ma konta 800.
Analityczna ewidencja do konta 130 musi bye prowadzona z wyodr?bnieniem obrotow i said:
- dochodow budzetowych,
- wydatkow budzetowych
z jednoczesnym grupowaniem wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej.
10) Konto 135 ,,Rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia", sluzy do ewidencji
srodkow pieni?znych funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczegolnosci zakladowego
funduszu swiadczen socjalnych i innych funduszy, ktorymi dysponuje jednostka.
Zapisow na koncie 135 dokonuje si? na podstawie dowodow bankowych i musi zachodzic pelna
zgodnosc zapisow jednostki z zapisami bankowymi.
Na stronie Wn konta 135 ksi?guje si? wptywy srodkow na rachunki bankowe funduszy
specjalnego przeznaczenia z tytutow wskazanych we wtasciwych ustawach oraz z tytulu oplat za
prowadzonq. dzialalnosc, a takze oprocentowanie srodkow na tych rachunkach, zas na stronie Ma
rozchody tych srodkow z tytulu finansowania dzialalnosci obj?tej poszczegolnymi funduszami,
zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz oplat pobieranych przez bank, zwi^zanych z
prowadzeniem rachunku
Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego pokrywac nalezy ze srodkow na dzialalnosc
eksploatacyjn^ danej jednostki a nie z ZFSS.
Konto 135 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych funduszy
specjalnego przeznaczenia zgromadzonych na rachunku bankowym.
11) Konto 139 ,,Inne rachunki bankowe", sluzy w jednostkach budzetowych do ewidencji
srodkow pieni?znych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki biez^ce i
rachunki srodkow specjalnego przeznaczenia np. sum depozytowych, sum na zlecenie.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje si? wplywy na rachunki pomocnicze srodkow pieni?znych
wydzielonych z rachunkow biez^cych oraz sum obcych (depozytowych i na zlecenie), a po
stronie Ma rozchody tych srodkow.
Na koncie 139 ksi?guje si? operacje na podstawie dowodow bankowych i musi zachodzic pelna
zgodnosc zapisow jednostki z zapisami bankowymi.
Konto 139 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych znajduj^cych
si? na innych rachunkach bankowych.
12) Konto 140 ,,Krotkoterminowe papiery wartosciowe i inne srodki pieni?zne", sluzy do
ewidencji krotkoterminowych aktywow finansowych w postaci papierow wartosciowych
nabytych w celu odsprzedazy i innych srodkow pieni?znych (np. czeki i weksle obce, o ile s^
platne lub wymagalne w ci^gu 3 miesi?cy), ktorych wartosc wyrazona jest zarowno w walucie
polskiej, jak i w walutach obcych.



Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc krotkoterminowych papierow
wartosciowych i innych srodkow pieni?znych w drodze.
13) Konto 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami'\y do ewidencji wszelkich
rozrachunkow i roszczen krajowych i zagranicznych z tytulu dostaw, robot i uslug, w tym
rowniez zaliczek na poczet dostaw, robot i using oraz kaucji gwarancyjnych, a takze zwi^zanych
z nimi naleznosci z tytulu przychodow fmansowych. Na koncie 201 nie ujmuje si? naleznosci
jednostek budzetowych zaliczanych do dochodow budzetowych, ktore s^ ewidencjonowane na
koncie 221.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnic mozliwosc wydzielenia
naleznosci i zobowi^zan wedlug poszczegolnych kontrahentow ze wskazaniem podzialek
klasyfikacji budzetowej.
Konto 201 moze miec dwa salda, ktore ustala si? na podstawie ewidencji analitycznej w wyniku
sumowania oddzielnie said naleznosci i said zobowi^zan wyst?puJ3.cych na kontach
rozrachunkow z poszczegolnymi kontrahentami. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczen, a
saldo Ma stan zobowiqzan.
W bilansie wykazuje si? naleznosci skorygowane o odpisy aktualizuj^ce, ktore dokonuje si? na
koncie 290.
14) Konto 221 ,,Naleznosci z tytulu dochodow budzetowych", przeznaczone jest do ewidencji
naleznosci jednostek budzetowych z tytulu dochodow budzetowych, z wyj^tkiem naleznosci
wymagalnych w przyszlych latach.
Urz?dy samorz^du terytorialnego ujmujq, na koncie 221 takze naleznosci i wplaty z tytulu
podatkow i oplat pobieranych przez wlasciwe organy jednostek samorz^du terytorialnego. W
ksi?dze glownej jednostki samorz^du terytorialnego zapisy z tego tytulu mog^ bye dokonywane
na koniec okresow sprawozdawczych na podstawie sprawozdah z ewidencji
podatkowej (zaleglosci i nadplaty).
Na stronie Wn konta 221 ksi?guje si? przypisane naleznosci z tytulu wymagalnych w danym roku
dochodow budzetowych i zwrot nadplat z ty tu lu dochodow nienaleznie wplaconych lub
orzeczonych do zwrotu.
Na stronie Ma konta 221 ksi?guje si? wplaty naleznosci z tytulu dochodow budzetowych, odpisy
(zmniejszenia) uprzednio przypisanych naleznosci oraz przeniesienie naleznosci
krotkoterminowych do dlugoterminowych na konto 226. W ewidencji szczegolowej do konta 221
nalezy wyodr?bnic rozrachunki z poszczegolnymi dluznikami ze wskazaniem podzialek
klasyfikacji budzetowej dochodow.
Konto 221 moze wykazywac dwa salda: saldo Wn b?d^ce sumq. poszczegolnych naleznosci z
tytulu dochodow budzetowych oraz saldo Ma b?d^ce sum^ poszczegolnych zobowiqzah
jednostek budzetowych z tytulu nadplat w dochodach budzetowych.
W bilansie wykazuje si? naleznosci pomniejszone o odpisy aktualizuj^ce te naleznosci,
dokonywane na koniec roku.
15) Konto 225 ,,Rozrachunki z budzetami", sluzy do ewidencji rozrachunkow z budzetem
pahstwa i budzetami samorz^dow terytorialnych z tytulu zwrotu dotacji otrzymanych w
poprzednich latach oraz zobowi^zah podatkowych wlasnych i wynikaj^cych z funkcji platnika
potrq.ceh na podatek dochodowy od osob fizycznych.
W jednostkach wykonuj^cych czynnosci obj?te podatkiem od towarow i using (VAT) konto to
sluzy takze do rozrachunkow z urz?dem skarbowym z tytulu VAT oraz do rozliczen VAT
naliczonego i VAT naleznego. Ponadto na koncie tym ewidencjonuje si? naleznosci od budzetu z
tytulu dotacji, ktore przyznano, ale do konca roku nie wplyn?ly na rachunek biez^cy
samorzq.dowego zakladu budzetowego.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje si? w szczegolnosci:
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- wplaty do budzetu z tytuiu roznych podatkow i oplat oraz eel,
- naleznosci od budzetu z tytulu funkcji platnika podatku dochodowego od osob fizycznych
(szczegolnie w jednostkach samorz^dowych),
- VAT naliczony przy zakupie w przypadku jego rozliczania z urz?dem skarbowym,
- naleznosci z tytulu nadplat w rozliczeniach z budzetami oraz z innych tytulow okreslonych
przepisami,
- zmniejszenie VAT naleznego (na podstawie faktur koryguj^cych).
Na stronie Ma konta 225 ksi?guje si? w szczegolnosci:
- zobowi^zania wobec budzetu z tytulu naliczonych podatkow, oplat i eel placonych przez
jednostk? lub potr^conych przez jednostk? jako platnika,
- nalezny podatek od towarow i uslug w jednostkach b^d^cych podatnikiem VAT - naliczony w
wystawionych fakturach zarowno zewn?trznych, jak i wewn?trznych,
- zobowiqzania z tytuiu zaliczek na podatki pobrane przez jednostk? w imieniu budzetu (np.
podatku dochodowego od osob fizycznych).
Ewidencj? pomocniczq. do tego konta prowadzic nalezy z wyodr?bnieniem kazdej jednostki, do
ktorej nalezy odprowadzic zobowi^zania wobec budzetu, z rownoczesnym uwzgl^dnieniem
podzialu na tytuly rozliczen.
Konto 225 moze mice dwa salda ustalone jako sumy said kont ksi^g pomocniczych. Saldo Wn
oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan zobowi^zari wobec budzetu.
16) Konto 226 ,,Dlugoterminowe naleznosci budzetowe", sluzy do ewidencji dlugoterminowych
naleznosci lub dlugoterminowych rozliczen z budzetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje si? w szczegolnosci:
- dlugoterminowe naleznosci ewidencjonowane w korespondencji z kontem 840,
- przeniesienie naleznosci krotkoterminowych z konta 221 na dlugoterminowe.
Na stronie Ma konta 226 u j m u j e si? w szczegolnosci przeniesienie naleznosci dlugoterminowych
do krotkoterminowych..
Konto 226 moze wykazywac saldo Wn, ktore wykazuje wartosc dlugoterminowych naleznosci z
tytulu dochodow budzetowych jednostek budzetowych.
17) Konto 229 ,,Pozostale rozrachunki publicznoprawne", sluzy do ewidencji innych niz z
budzetami rozrachunkow publicznoprawnych, a w szczegolnosci z ZUS z tytulu ubezpieczen
spolecznych i zdrowotnych oraz skladek na Fundusz Pracy i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osob Niepelnosprawnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje si? naleznosci (np. z tytulu wyplaconych zasitkow), splat? i
zmniejszenie zobowi^zan (np. z tytulu korekt uprzednich naliczen) oraz obci^zenie z tytulu
naleznosci za prowadzenie inkasa skladek ZUS, a na stronie Ma ksi?guje si? zobowiqzania z
tytulu naliczonych skladek, otrzymane wplaty i inne zmniejszenia naleznosci z tytulu
rozrachunkow publicznoprawnych.
Do konta tego nalezy prowadzic ewidencj? analityczn^. zapewniaj^cq. mozliwosc ustalenia stanu
naleznosci i zobowi^zah wynikajq.cych z rozrachunkow z poszczegolnymi instytucjami z
jednoczesnym wskazaniem tytulow tych rozrachunkow i podzialek klasyfikacji budzetowej.
Konto 229 moze wykazywac dwa salda: saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan
zobowiqzari z tytulu rozrachunkow publicznoprawnych.
18) Konto 231 ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzerf, sluzy do ewidencji rozrachunkow z
pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytulu wyplat pieni?znych i swiadczen
rzeczowych zaliczanych zgodnie z odr?bnymi przepisami do wynagrodzen wynikaj^cych ze
stosunku pracy, umow zlecenia, umow o dzielo i innych umow zgodnie z odr?bnymi przepisami
oraz z tytulu wyplat zasilkow pokrywanych przez ZUS, ktore naliczono na listach wynagrodzen.
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Na koncie 231 ks i?gu je si? wszelkie wynagrodzenia i za l iczane do meh swiadczenia w naturze
nalezne za dany okres sprawozdawczy oraz wyplaty z tych t y t u l o w . bez wzgl?du na to, z. j ak ich
srodkow 53. fmansowane.
Na stronie Wn konta 231 ewidencjonuje si? w szczegolnosci:
- wyplaty wynagrodzeri i zaliczek na wynagrodzenia (zarowno gotowk^, jak i przelewem),
- wydanie zaliczonych do wynagrodzen swiadczeh w naturze lub wyplacenie za me
ekwiwalentow,
- potr^cenia obci^zaj^ce pracownika, dokonane z wynagrodzen nal iczonych na l iscie.
- wyptaty zasilkow ZUS naliczonych na liscie wynagrodzen,
- obci^zenia z tytuki nadplaty wynagrodzen.
Na stronie Ma konta 231 ksi?guje si? przede wszystkim:
- naliczone wynagrodzenia obci^zaj^ce koszty,
- naliczone wynagrodzenia pokrywane z sum na zlecenie,
- naliczone na listach wynagrodzen zasilki fmansowane przez ZUS,
- uj?te w listach plac ekwiwalenty za nalezne pracownikom swiadczenia,
- przedawnione lub umorzone naleznosci z tytuki nieskisznie pobranych wynagrodzen.
Konto 231 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci od pracownikow, np.
z tytulu wypiaconych zaliczek na wynagrodzenia, nadptaconych wynagrodzen itp. Saldo Ma
oznacza stan zobowiqzari z tytuki naliczonych, a niewyptaconych wynagrodzen.
19) Konto 234 ,,PozostaJe rozrachunki z pracownikami"", shizy do ewidencji naleznosci, roszczen
i zobowi^zan wobec pracownikow z innych tytulow niz wynagrodzenia, np. naleznosci z tytulu
pobranych do rozliczenia zaliczek na wydatki obci^zaj^ce jednostki , z tytulu odptatnosci za
swiadczenia dokonane na rzecz pracownikow oraz z tytuki udzielonych pracovvnikom pozyczek /
zakladowe^o funduszu swiadczen s o c j a l n v ^ h . i i a l eznos? i r/'! i n n " ' . - / ; : ! ) < • . ; - / i u l n e i^ . - -.
szkod.. a takze zaplacont- zohnwin / , ;n !U! vvob'j ]!\:\'~<;^'i\(l' - .
N a koncie 2 3 4 ks i?guje si? zohoxvicizama /, : y { n | i - • - ! \ > / i ^ ^ i ^ r i i ^ ' ' . ' / / n i - ' i ^ r - n y c h - - - • «
wlasnej odziezy, za zuzytt m a i e n a l y i sprz?- V' / laGiv- / . n :r j! 3 - !; n - i i ; - . .-, ,^>: ; e r« . O ^ K O , / ' 1;
liscie wyplat wynagrodzen oraz za przejazcly sluzbowc; wlasnym saniochodem pracownik?. . .
tytulu zwrotu sum wytozonych przez pracownika na pokrycie kosztow jednostki.
Na stronie Wn konta 234 ksi?guje si? w szczegolnosci:
- wyplacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na pokrycie kosztow jednostki,
- zwrot wydatkow dokonanych ze srodkow wlasnych pracownika, a zwi^zanych z dzialalnosci^
jednostki,
- obci^zenia za odptatne swiadczenia jednostki na rzecz pracownika,
- naleznosci od pracownikow z tytuki pozyczek z ZFSS na cele mieszkaniowe,
- naleznosci z tytuki niedoborow i szkod oraz kar obci^zaj^cych pracownika,
- zaplacone zobowi^zania wobec pracownika,
- odpisane zobowi^zania wobec bylego pracownika z tytuki przedawnienia.
Na stronie Ma konta 234 ewidencjonuje si? przede wszystkim:
- wpiaty naleznosci od pracownikow,
- uznania z tytuki wydatkow pokrytych przez pracownikow w i m i e n i u jednostki,
- poniesione koszty lub nabyte zapasy stanowiq.ee rozliczenie zaliczek wyptaconych
pracownikom,
- wpiaty z tytuki zwrotu zaliczek i pozyczek,
- sporne roszczenia skierowane na drog? s^dowq.,
- odpisanie naleznosci przedawnionych i umorzonych lub z ktorych dochodzenia zrezygnowano
ze wzgl?du na nieistotnc\.

18



Konto 234 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn stanowi sum? said naleznosci, a saldo Ma
wykazuje sum? zobowiqzari.
W bilansie wykazuje si? naleznosci pomniejszone o odpisy aktualizuj^ce.
20) Konto 240 ,,Pozostale rozrachunki", ewidencjonuje zarowno krajowe, jak i zagraniczne
naleznosci i roszczenia oraz zobowiqzania nieobj?te ewidencj^ na kontach 201-234, a takze do
rozliczenia niedoborow i szkod.
Na koncie tym ujmuje si? przede wszystkim:
1) rozrachunki z tytulu sum depozytowych (np. kaucji, wadiow, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umow) oraz sum otrzymanych w zwi^zku z post?powaniem sqdowym lub
administracyjnym,
2) rozrachunki z tytulu sum na zlecenie (w tym takze srodkow otrzymanych na inwestycje z
wyj^tkiem dotacji),
3) rozliczenia niedoborow, szkod i nadwyzek,
4) rozrachunki dotyczq.ce potr^cen dokonanych na listach wynagrodzen z innych tytulow niz
podatki i skladki odprowadzane do ZUS,
5) rozrachunki z dostawcami oraz wykonawcami uslug i robot dotycz^cych inwestycji i zakupu
gotowych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,
6)roszczenia sporne,
Na stronie Wn konta 240 ksi?guje si?:
- zaplat? zobowi^zan fmansowanych lub zaliczek ze srodkow na inwestycje,
- wyplacone pozyczki z ZFSS na cele mieszkaniowe wraz z wymagalnymi od nich odsetkami
- stwierdzone niedobory i szkody w aktywach rzeczowych i pieni?znych (w wartosci netto),
- wyplaty z sum na zlecenie, sum depozytowych oraz zwrot pozostalosci tych sum,
- roszczenia sporne,
- naleznosci wewnq.trzzak}adowe,
- odpisanie zobowi^zari przedawnionych uj?tych na tym koncie,
- odprowadzenia roznych potr^ceh z list plac (z tytulu zobowiqzah
ksi?gowych na tym koncie),
- W?dne obciq.zenia i korekty W?dnych uznan dokonanych przez bank (na podstawie wyciqgow
bankowych).
Na stronie Ma konta 240 ewidencjonuje si? przede wszystkim:
- zobowi^zania za dostawy, uslugi i roboty dotycz^ce inwestycji i srodkow trwalych (wynikaj^ce
z faktur VAT lub rachunkow),
- ujawnione nadwyzki skladnikow maj^tkowych,
- rozliczenie niedoborow i szkod,
- wplaty z tytulu zwrotu udzielonych pozyczek z ZFSS i naleznych odsetek,
- wplywy sum depozytowych i na zlecenie,
- naliczone przez bank odsetki od sum depozytowych i na zlecenie, jezeli zwi?kszajq.
zobowi^zania wobec wlascicieli tych sum,
- odpisanie zas^dzonych lub oddalonych roszczeh spornych,
- odpisanie naleznosci i roszczen nieistotnych oraz umorzonych lub przedawnionych,
- naliczone odsetki za zwlok? w zaplacie zobowi^zah ewidencjonowanych na tym koncie,
- bl?dne uznania i korekty bl?dnych obci^zeh bankowych.
Na koncie 240 mogq wyst?powac dwa salda b?d^ce sumq. said wyst?puj^cych na kontach
analitycznych. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczen, a saldo Ma - stan zobowiqzari z
tytulu pozostalych rozrachunkow.
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21) Konto 290 ,,Odpisy aktualizujq.ce naleznosci", sluzy do ewidencji odpisow aktualizuj^cych
wartosc naleznosci w^tpliwych. Odpisy aktualizujq.ce dokonuje si? w odniesieniu do naleznosci
w^tpliwych wymienionych w art. 35b ust. 1 ,,ustawy"16.
Naleznosci w^tpliwe to takie, co do ktorych jest prawdopodobne, ze nie zostanq. zaplacone w
terminie i w pelnej wysokosci, a przedwczesne byloby uznanie ich za niesciqgalne.
Odpisy aktualizujq.ce naleznosci powinny bye uzasadnione opisem okolicznosci
uprawdopodobniajq.cych ich niesciqgalnosc (np. charakterystyka sytuacji fmansowej dluznika
oraz przyczyn powstania zaleglosci w splacie naleznosci, ocena mozliwosci splaty zaleglych i
biezq.cych naleznosci, przyj?tych zabezpieczen i ich realnej
wartosci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje si? zmniejszenie wartosci odpisow aktualizuj^cych naleznosci a
na stronie Ma naliczone odpisy i ich zwi?kszenie.
Konto 290 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza wartosc odpisow aktualizuj^cych
naleznosci.
22) Konto 310 ,,Materialy", sluzy do ewidencji wlasnych zapasow materialow, a takze do uj?cia
wartosci materialow zaliczonych w koszty w momencie ich zakupu, lecz nieuzytych. Wowczas w
przypadku gdy cz?sc z nich nie zostanie zuzyta do konca roku obrotowego, pozostala ilosci
materialow obejmuje si? spisem z natury i po wycenie (odpowiednio w aktualnej cenie zakupu
lub nabycia) ujmuje si? ich wartosc na koncie 310, zmniejszaj^c rownoczesnie odpowiednie
koszty. Pod datq. 31 grudnia nast?pnego roku wartosc tych zapasow odnosi si? w koszty, a zapasy
uj?te w nast?pnym spisie wprowadza si? na stan konta 310.
Na stronie Wn konta 310 ksi?guje si? wszelkie przychody materialow do magazynow, do
przerobu oraz pozostalosc niezuzytych do konca roku materialow odniesionych uprzednio w
calosci w koszty bezposrednio po zakupie, a ponadto zwi?kszenia wartosci zapasow z tytulu
kosztow przerobu.
Konto 310 moze wykazywac saldo Wn, ktore wyraza wartosc zapasow materialow w
magazynach w cenach ewidencyjnych oraz materialow znajdujq.cych si? w przerobie wraz z
wartosciq. uslug obcych dotycz^cych przerobu, a w koncu roku takze wartosc tej cz?sci
materialow ksi?gowanych bezposrednio w ci?zar kosztow, ktore nie zostaly zuzyte do konca
okresu.
23) Konto 400 ,,Amortyzacja", sluzy do ewidencji naliczonych odpisow amortyzacyjnych od
srodkow trwalych ewidencjonowanych na koncie O i l oraz tych wartosci niematerialnych i
prawnych, od ktorych odpisy amortyzacyjne sq^ naliczane stopniowo wedlug przyj?tych stawek
amortyzacyj nych.
Na stronie Wn konta 400 ksi?guje si? naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma
ewentualne korekty zmniejszajq.ce odpisy amortyzacyjne oraz przeniesienie w koncu roku salda
konta na wynik finansowy.
W ciqgu roku konto 400 moze wykazywac saldo Wn, ktore wyraza wysokosc kosztow
amortyzacji naliczonej od pocz^tku danego roku.
W koncu roku saldo konta 400 przenosi si? na konto 860.
24) Konto 401 ,,Zuzycie materialow i energii", sluzy do ewidencji kosztow: zuzycia materialow i
wyposazenia oraz energii ponoszonych w podstawowej dzialalnosci operacyjnej, a takze w
dzialalnosci pomocniczej i ogolnego zarz^du jednostki.
W szczegolnosci na stronie Wn konta 401 ujmuje si? zuzycie:
1) materialow wydanych do dzialalnosci podstawowej, ogolnej i pomocniczej,
2) wyposazenia,
3) opakowan,
4) paliwa,
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5) cz?sci zapasowych maszyn i urz^dzen,
6) energii.
Po stronie Wn tego konta ksi?guje si? takze niedobory i szkody materialow powstale w wyniku
bl?dnych pomiarow zuzycia i ubytkow naturalnych mieszczq.cych si? w granicach norm.
Na stronie Ma konta 401 ujmuje si? w szczegolnosci zmniejszenie poniesionych kosztow zuzycia
materialow i energii oraz nadwyzki materialow mieszcz^ce si? w granicach dopuszczalnego
bl?du pomiaru.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi si? na stron? Wn 860.
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. W rachunku zyskow i strat wartosc
zuzytych materialow i energii ewidencjonowanych na koncie 401 wykazuje si? w kosztach
dzialalnosci operacyjnej w poz. B.II.
25) Konto 402 ,,Uslugi obce", sluzy do ewidencji kosztow uslug obcych wykonanych na rzecz
dzialalnosci operacyjnej jednostki.
Koszty uslug obcych ewidencjonuje si? w cenie zakupu netto, tj. bez podlegaj^cego odliczeniu
naliczonego w fakturach podatku VAT. Natomiast jezeli naliczony podatek VAT nie podlega
odliczeniu od naleznego, wowczas o jego wartosc zwi?ksza si? koszt nabytej uslugi.
Na koncie 402 ujmuje si? w szczegolnosci przyj?te:
1) uslugi remontow, napraw i konserwacji srodkow trwalych uzywanych przez jednostk?,
2) uslugi spedycyjne, skladowania, transportowe, takze przewozu pracownikow, o ile koszty te
nie sq. wliczane do kosztow podrozy sluzbowych lub nie wi^zq. si? z dzialalnosciq. socjaln^
3) inne uslugi (np. pocztowe, bankowe, komunalne, z tytulu najmu i dzierzawy, doradcze,
informatyczne, telekomunikacyjne, utrzymania czystosci i wywozu smieci, ogloszeh w srodkach
masowego przekazu).
Na stronie Wn konta 402 ujmuje si? poniesione koszty, zas po stronie Ma ich zmniejszenie
wynikaj^ce z faktur lub rachunkow koryguj^cych. Na koniec roku obrotowego saldo konta
przenosi si? na stron? Wn 860. Konto nie wykazuje salda na konie roku obrotowego.
W rachunku zyskow i strat koszty uslug obcych wykazuje si? w kosztach
dzialalnosci operacyjnej w poz. B.III.
26) Konto 403 ,,Podatki i oplaty", sluzy do ewidencji podatkow i oplat o charakterze kosztowym,
a w szczegolnosci:
- podatku od nieruchomosci,
- podatku od srodkow transportu,
- podatku od czynnosci cywilnoprawnych,
- oplat o charakterze podatkowym,
-oplat: lokalnych, skarbowych, notarialnych, s^dowych, administracyjnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi si? na stron? Wn 860. Konto nie wykazuje salda
na koniec roku obrotowego.
W rachunku zyskow i strat podatki i oplaty ksi?gowane na koncie 403 wykazuje si? w kosztach
dzialalnosci operacyjnej w poz. B.IV.
27) Konto 404 ,,Wynagrodzenia", sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej z tytulu
wynagrodzen za prac? dla pracownikow i innych osob fizycznych zatrudnionych na podstawie
umowy o prac?, umowy zlecenia, umowy o dzieto i innych umow zgodnie z odr?bnymi
przepisami. Na koncie 404 ujmuje si? zarowno wynagrodzenia zaliczane do osobowych,
bezosobowych, jak i do honorariow.
Na stronie Wn konta 404 ujmuje si? kwot? wynagrodzen brutto l^cznie z wartosciq.
przysluguj^cych swiadczeh w naturze zaliczonych do wynagrodzen (bez potr^cen z roznych
tytulow dokonywanych w listach plac).
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Na stronie Ma konta 404 ksi?guje si? korekty zmniejszaj^ce uprzednio zaksi?gowane
wynagrodzenia brutto.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi si? na stron? Wn 860 i wobec tego nie
wykazuje ono salda na koniec roku obrotowego.
W rachunku zyskow i strat koszty wynagrodzeri wykazuje si? w kosztach dzialalnosci
operacyjnej w poz. B.V.
28) Konto 405 ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia", sluzy do ewidencji kosztow
dzialalnosci operacyjnej z tytulu ubezpieczeh spolecznych oraz roznego rodzaju swiadczeri na
rzecz pracownikow i osob fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prac?, umowy o
dzielo i innych umow, ktore nie s^ zaliczane do wynagrodzen.
Na koncie 405 ujmuje si? w szczegolnosci:
- koszty ubezpieczeri spolecznych pracownikow i podopiecznych, obciqzaj^cych jednostk?,
- koszty z tytulu roznych swiadczen wyplacanych pracownikom, ale nie zaliczanych do
wynagrodzen lub uposazen,
- swiadczenia urlopowe wyplacane nauczycielom,
- skiadki na Fundusz Pracy oraz PFRON,
- doplaty do biletow, kwater, wyzywienia, stolowek i bufetow pracowniczych,
- koszty szkolen pokrywane przez pracodawc?,
- wydatki zwi^zane z bhp i ochronq. zdrowia,
- inne swiadczenia na rzecz pracownikow oraz innych osob uprawnionych.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje si? naliczone koszty z tytulu ubezpieczen spolecznych oraz
roznego rodzaju swiadczen na rzecz pracownikow i innych osob fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o prac?, umowy o dzielo i innych umow, ktore nie 53. zaliczane do
wynagrodzeh, oraz na rzecz innych osob uprawnionych.
Na stronie Ma konta 405 ksi?guje si? zmniejszenia uprzednio uj?tych kosztow.
Saldo konta 405 na koniec roku obrotowego przenosi si? na stron? Wn 860. Konto nie wykazuje
salda na koniec roku obrotowego.
W rachunku zyskow i strat koszty ubezpieczen spolecznych i innych swiadczen wykazuje si? w
kosztach dziatalnosci operacyjnej w poz. B.VI.
29) Konto 409 ,,Pozostale koszty rodzajowe", sluzy do ewidencji pozostalych kosztow
dzialalnosci podstawowej, ktore nie s^ujmowane na kontach 400-405, wzgl?dnie podlegaj^cych
zaliczeniu do kosztow finansowych ewidencjonowanych na koncie 751 lub do pozostalych
kosztow operacyjnych ksi?gowanych na koncie 761.
Na koncie tym ujmuje si? w szczegolnosci:
- koszty ryczaltow dla pracownikow za uzywanie samochodow prywatnych
do zadan sluzbowych,
- koszty krajowych i zagranicznych podrozy sluzbowych,
- koszty ubezpieczeh maj^tkowych i osobowych,
- odprawy z tytulu wypadkow przy pracy,
- koszty reprezentacji i reklamy, np. ogloszeh w roznych srodkach przekazu (prasa, telewizja,
radio, Internet, bilbordy),
- inne koszty.
Na stronie Wn konta ujmuje si? poniesione koszty z ww. tytulow, a na stronie Ma ich
zmniejszenie oraz przeniesienie salda na dzien bilansowy na konto 860.
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. W rachunku zyskow i strat pozostale
koszty rodzajowe wykazuje si? w kosztach dzialalnosci operacyjnej w poz. B.VII.
30) Konto 720 ,,Przychody z tytutu dochodow budzetowych", sluzy do ewidencji przychodow z
tytulu dochodow budzetowych. Na stronie Ma konta 720 ujmuje si? przychody z tytulu
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dochodow jednostek budzetowych, stanowi^cych dochody publiczne wymienione wart. 5 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, oraz z innych tytulow nie wymienionych przy
pozostalych kontach zespolu 7.
W urz?dach jednostek samorz^du terytorialnego ujmuje si? takze przychody z tytulu tych
dochodow samorz^du terytorialnego, ktore nie s^ uj?te w planach fmansowych innych
samorz^dowych jednostek budzetowych i wplywajq^ bezposrednio na rachunek budzetu (konto
133).
Przychody z tytulu wyzej wymienionych dochodow jednostek budzetowych
obejmujq.:
1) wartosc wszelkich naleznych budzetom podatkow, skladek, oplat, oraz z tytulu zwrotu
wydatkow budzetowych lat ubieglych, a takze z innych tytulow okreslonych przepisami;
2) rownowartosc tych dochodow budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, ktore nie sq. uj?te w
planach fmansowych innych samorz^dowych jednostek budzetowych, a w szczegolnosci:
- subwencje i dotacje celowe z budzetu paristwa,
- udzialy jednostek samorz^du terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego,
- dotacje celowe z panstwowych funduszy celowych oraz dotacje celowe na zadania realizowane
przez jednostk? samorz^du terytorialnego na podstawie porozumien mi?dzy jednostkami
samorz^du terytorialnego.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje si? odpisy (zmniejszenia uprzednio uj?tych) dochodow
budzetowych oraz na koniec roku przeniesienie salda na konto 860.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodr?bnienie
przychodow z tytulu dochodow budzetowych wedlug pozycji planu fmansowego jednostki.
W koncu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi si? na konto 860. Na koniec roku konto nie
wykazuje salda. W rachunku zyskow i strat przychody z tytulu dochodow budzetowych
wykazywane sq. w poz. A.V. Przychody z tytulu dochodow budzetowych.
31) Konto 740 ,,Dotacje i srodki na inwestycje", sluzy do ewidencji:
- dotacji otrzymanych z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego oraz innych srodkow na
finansowanie dzialalnosci podstawowej,
- zwrotu dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje si?:
- zwroty dotacji niewykorzystanych (nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem) w korespondencji z kontem 131 lub 225.
Na stronie Ma ksi?guje si? otrzymane lub nalezne dotacje wplywajq.ce na wynik fmansowy (np.
dotacje przedmiotowe i podmiotowe (dotacje otrzymane w ci^gu roku ) w korespondencji z
kontem 131, zas dotacje nalezne na podstawie przepisow prawa lub zawiadomienia organu
dotuj^cego, ale nie wplacone na rachunek bankowy do ostatniego dnia danego okresu
sprawozdawczego albo tez nalezne dotacje za dany rok, ktore wplyn?ly na rachunek jednostki,
ale dopiero po dniu bilansowym - w korespondencji z kontem 225.
Jezeli na stronie Wn ksi?guje si? korekty zmniejszaj^ce dotacje otrzymane, a na stronie Ma
korekty zmniejszajq.ce dotacje przekazane, to dla zachowania zasady czystosci obrotow
konieczne sq. uzupelniaj^ce zapisy techniczne (minusowe) po obydwu stronach konta 740,
poniewaz w koncu roku trzeba ustalic wartosci skorygowane (netto):
- dotacji otrzymanych, ktore w koncu roku przenosi si? na Ma 860,
W koncu roku obrotowego konto 740 zamyka si? dwoma saldami:

saldo Wn (dotacje przekazane na finansowanie dzialalnosci podstawowej samodzielnie
biJansuj^cym oddzialom oraz wykorzystane lub przeznaczone srodki wlasne na inwestycje) na
stron? Wn konta 860,
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- saldo Ma (dotacje otrzymane na finansowanie dzialalnosci podstawowej) na strong Ma konta
860.
Na koniec roku saldo na koncie 740 nie moze wyst?powac.
32) Konto 750 ,,Przychody finansowe", sluzy do ewidencji przychodow z tytulu operacji
fmansowych nie stanowi^cych dochodow budzetowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy o fmansach publicznych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje si? w szczegolnosci:
- przychody ze sprzedazy papierow wartosciowych,
- przychody z udzialow i akcji,
- dywidendy,
- odsetki od udzielonych pozyczek,
- dyskonto przy zakupie weksli, czekow obcych i papierow wartosciowych,
- odsetki za zwlok? w zaplacie naleznosci, z wyjqtkiem odsetek dotycz^cych naleznosci z tytulu
przychodow ujmowanych na koncie 720,
- dodatnie roznice kursowe,
- oprocentowania lokat terminowych i srodkow na rachunkach bankowych (takze srodkow
budzetu europejskiego znajduj^cych si? na rachunkach w BGK) z wyj^tkiem oprocentowania
srodkow ZFSS, panstwowych funduszy celowych oraz depozytow i sum obcych, ktore
powi?kszajq. odpowiednie fundusze lub wartosc zobowi^zan wobec wlascicieli tych sum, chyba
ze odr?bne przepisy stanowi^ inaczej.
Na koniec roku saldo konta przenosi si? na stron? Ma 860. Konto 750 na koniec roku nie
wykazuje salda. W rachunku zyskow i strat przychody ewidencjonowane na koncie 750
wykazuje si? w grupie G. Przychody finansowe.
33) Konto 751 ,,Koszty finansowe", sluzy do ewidencji kosztow fmansowych. Na koszty
finansowe skladajq. si? przede wszystkim naliczone wymagalne od jednostek odsetki, w tym od
kredytow, pozyczek i innych zobowi^zari fmansowych zaci^gni?tych przez urz?dy jednostek
samorz^du terytorialnego na rzecz budzetu, a takze wymagalne odsetki za zwtok? w zaplacie
zobowi^zan, z wyj^tkiem obci^zaj^cych inwestycje w okresie realizacji, zaptacone dyskonto przy
sprzedazy weksli, czekow obcych i papierow wartosciowych, wartosc sprzedanych aktywow
fmansowych (udzialow, akcji i papierow wartosciowych) oraz ujemne roznice kursowe walut
obcych, a takze odpisy aktualizuj^ce naleznosci z tytulu przychodow fmansowych, z wyj^tkiem
dotycz^cych inwestycji w okresie realizacji oraz ZFSS i funduszy celowych.
Na stronie Wn konta ksi?guje si? koszty operacji fmansowych obejmuj^ce w szczegolnosci:
- odsetki od zaci^gni?tych kredytow i pozyczek,
- odsetki za zwtok? w zaplacie zobowi^zah, z wyj^tkiem obci^zaj^cych inwestycje w okresie
realizacji oraz ZFSS i funduszy celowych,
- odpisy aktualizuj^ce wartosc aktywow fmansowych,
- odpisy naleznosci z tytulu operacji fmansowych,
- odpisy aktualizuj^ce naleznosci dotycz^ce przychodow fmansowych.
W celu sporz^dzenia rachunku zyskow i strat ewidencja szczegolowa do konta 751 powinna
zapewnic wyodr?bnienie kosztow z tytulu zarachowanych odsetek od pozyczek i zwtoki w
zaplacie zobowi^zah.
W rachunku zyskow i strat koszty ujmowane na koncie 751 wykazuje si? w grupie H. Koszty
finansowe. Saldo konta 751 na koniec roku przenosi si? na stron? Wn 860 i wobec tego konto nie
wykazuje salda.
34) Konto 760 ,,Pozostale przychody operacyjne", sluzy do ewidencji przychodow
niezwi^zanych bezposrednio ze zwykl^ dzialalnosci^ jednostki, w tym wszelkich innych
przychodow niz podlegaj^ce ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750 ( ze zbyciem srodkow
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trwalych, inwestycji (srodkow trwalych w budowie), wartosci niematerialnych i prawnych, z
odpisaniem zobowi^zari przedawnionych i umorzonych, z otrzymaniem
nieodplatnie, w tym w drodze darowizny, aktywow obrotowych, w tym takze srodkow
pieni?znych na inne cele niz nabycie gotowych srodkow trwalych, inwestycji oraz wartosci
niematerialnych i prawnych (bo te pod dat^ otrzymania ksi?guje si?: wplyw Wn 139 Ma 240, a
po ich wykorzystaniu rownolegly do zaplaty zapis Wn 240 Ma 800),
Na stronie Ma konta 760 ujmuje si? w szczegolnosci:
1) przychody ze sprzedazy materialow,
2) przychody ze sprzedazy srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji,
3) pozostale przychody operacyjne, do ktorych zalicza si? w szczegolnosci odpisane
przedawnione zobowi^zania, otrzymane odszkodowania (z wyjqtkiem dotycz^cych zdarzeh
losowych), kary, darowizny i nieodplatne otrzymane srodki obrotowe (poza otrzymanymi w
ramach centralnego zaopatrzenia i przej?tymi ze zlikwidowanych jednostek, ktore ksi?guje si? na
Ma 800),
W koricu roku obrotowego wartosc pozostalych przychodow operacyjnych przenosi si? na stron?
Ma konta 860 i wobec tego konto 760 nie wykazuje salda.
W rachunku zyskow i strat pozostale przychody operacyjne, z wyj^tkiem przychodow z tytulu
sprzedazy nie finansowych aktywow trwalych, wykazuje si? w poz. D.III. ,,Inne przychody
operacyjne, natomiast w poz. D. I wykazuje si? zysk ze zbycia nie finansowych aktywow
trwalych.
35) Konto 761 ,,Pozostale koszty operacyjne", sluzy do ewidencji kosztow niezwi^zanych
bezposrednio ze zwykl^dzialalnosci^jednostki.
W szczegolnosci na stronie Wn konta ujmuje si?:
- wartosc ewidencyjnq. sprzedanych materialow,
- pozostale koszty operacyjne, do ktorych zalicza si? w szczegolnosci: zaplacone kary, grzywny,
odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i niesci^galne naleznosci, jezeli nie s^
pokrywane z uprzednio dokonanego odpisu aktualizuj^cego, odpisy aktualizuj^ce wartosc
naleznosci od dluznikow, koszty post?powania spornego i egzekucyjnego oraz nieodplatnie
przekazane srodki obrotowe.
W koncu roku obrotowego przenosi si?:
- na stron? Wn konta 490, w korespondencji ze strong Ma konta 761 - koszty zwiqzane z
zakupem i sprzedazy skladnikow maj^tku, jezeli zostaly uj?te na koncie 761,
- na stron? Wn konta 860 pozostale koszty operacyjne, w korespondencji ze strong Ma konta
761.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
W rachunku zyskow i strat pozostale koszty operacyjne, z wyj^tkiem kosztow bezposrednio
zwi^zanych ze sprzedazy nie finansowych aktywow trwalych, wykazuje si? w poz. E.I.
,,Pozostale koszty operacyjne".
36) Konto 770 ,,Zyski nadzwyczajne", sluzy do ewidencji zyskow nadzwyczajnych, czyli
dodatnich skutkow finansowych zdarzen trudnych do przewidzenia, ktore wyst^pily poza
dzialalnosci^ operacyjn^ jednostki i nie s^zwi^zane z ogolnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje si? wyl^cznie niew^tpliwe zyski nadzwyczajne, co oznacza, ze
do wyniku finansowego danego roku zalicza si? tylko zrealizowane zyski. W szczegolnosci na
stronie Ma konta 770 ujmuje si? przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytulu wyst^pienia
zdarzen losowych (powodzi, pozaru, huraganu, gradobicia, itp. zdarzeh).
Na stronie Wn konta 770 ujmuje si? korekty (zmniejszenia) zyskow nadzwyczajnych.
Na koncie 770 ujmuje si? zyski nadzwyczajne dotycz^ce takze dzialalnosci
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socjalnej i inwestycji (srodkow trwalych w budowie).
W ewidencji szczegolowej zyski nadzwyczajne ujmuje si? wedlug poszczegolnych tytulow ich
powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksi?gowuje si? na stron? Ma konta 860.
37) Konto 771 ,,Straty nadzwyczajne", sluzy do ewidencji strat nadzwyczajnych, czyli ujemnych
skutkow fmansowych zdarzen trudnych do przewidzenia, ktore wyst^pily poza dzialalnosciq.
operacyjn^. jednostki i nie sq. zwi^zane z ogolnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje si? wszystkie poniesione straty nadzwyczajne. W jednostkach
do strat nadzwyczajnych zalicza si? w szczegolnosci szkody w aktywach obrotowych
spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak np. powodz, pozar, huragan, gradobicie oraz
koszty usuni?cia skutkow tych zdarzen, zarowno w maj^tku trwalym, jak i obrotowym. Straty
ujmuje si? w ewidencji w tym roku, w ktorym wyst^pily, jezeli wiadomosc uzyskano do dnia
rzeczywistego zamkni?cia ksi^g rachunkowych tego roku.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje si? korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
Na koncie 771 ujmuje si? straty nadzwyczajne dotycz^ce takze dziaialnosci socjalnej i inwestycji
(srodkow trwalych w budowie).
W ewidencji szczegolowej straty nadzwyczajne ujmuje si? wedlug poszczegolnych tytulow ich
powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksi?gowuje si? na stron? Wn konta 860.
38) Konto 800 ,,Fundusz jednostki", sluzy do ewidencji rownowartosci maj^tku trwalego i
obrotowego jednostki oraz wyst?puj^cych w tym zakresie zmian.
Na stronie Wn ujmuje si? w szczegolnosci:
- ujemny wynik finansowy roku ubieglego (strat? bilansow^), ktory przeksi?gowuje si? z konta
860 ,,Wynik finansowy" - w roku nast?pnym pod dat^. przyj?cia sprawozdania bilansowego,
- zrealizowane dochody budzetowe przeksi?gowywane z konta 222 ,,Rozliczenie dochodow
budzetowych", a w urz?dach samorz^du terytorialnego takze t? wartosc z konta 130, ktora
odpowiada dochodom wplaconym bezposrednio na rachunek budzetu - konto 133, a nie na konto
jednostki budzetowej, a wi?c nierozliczanym za posrednictwem konta 222 urz?du - pod dat^
sprawozdania budzetowego o zrealizowanych dochodach budzetowych,
- przeksi?gowanie w koncu roku obrotowego dotacji z budzetu uznanych za wykorzystane,
platnosci z budzetu srodkow europejskich uznanych za rozliczone, srodkow budzetowych
wydatkowanych przez jednostki budzetowe na inwestycje - z konta 810,
- wartosc nie umorzonq. rozchodowanych srodkow trwatych na skutek zuzycia, przekazania
nieodptatnego lub sprzedazy - Ma O i l ,
- wartosc nieumorzonq. sprzedanych lub przekazanych nieodplatnie srodkow trwatych i
inwestycji oraz koszty inwestycji bez efektow - Ma 080,
Na stronie Ma konta 800 ujmuje si? w szczegolnosci:
- przeksi?gowanie w roku nast?pnym pod datq. przyj?cia sprawozdania finansowego zysku
bilansowego roku ubieglego,
- przeksi?gowanie pod datq. sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatkow budzetowych
z konta 223,
- rownowartosc srodkow budzetowych wydatkowanych przez jednostk? budzetowq. na
sfinansowanie jej inwestycji (zapis rownolegly do zaplaty Wn 810 Ma 800),
- wartosc nieodplatnie otrzymanych srodkow trwalych i inwestycji: od innych jednostek
budzetowych (netto),
Do konta 800 nalezy prowadzic ewidencj? szczegolowq. umozliwiaj^c^. ustalenie przyczyn
zwi?kszen i zmniejszeh funduszu jednostki,
Konto 800 wykazywac moze saldo Ma, ktore oznacza stan funduszu jednostki.
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39) Konto 810 ,,Dotacje budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z
budzetu na inwestycje"
Konto 810 wyst?puje tylko w jednostkach budzetowych i sluzy do ewidencji uznanych za
wykorzystane lub rozliczone dotacji przekazanych z budzetu, wartosci platnosci z budzetu
srodkow europejskich uznanych za rozliczone oraz rowno wartosci wydatkow dokonanych przez
jednostki budzetowe ze srodkow budzetowych na fmansowanie wlasnych inwestycji.
Na stronie Wn konta 810 ksi?guje si?:
- dotacje przekazane przez jednostki budzetowe w cz?sci uznanej za wykorzystanq. lub
rozliczon^
- wartosc platnosci z budzetu srodkow europejskich uznanych za rozliczone,
- rowno wartosc wydatkow dokonanych na fmansowanie ich inwestycji (jest to zapis rownolegly
do zaplaty zobowi^zan ksi?gowany Wn 810 Ma 800).
Na stronie Ma konta 810 ujmuje si? przeksi?gowanie w koncu roku obrotowego salda konta 810
na konto 800 ,,Fundusz jednostki".
Konto 810 nie moze wykazywac salda na koniec roku.
40) Konto 840 ,,Rezerwy i rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow", sluzy do ewidencji
przychodow zaliczanych do przyszlych okresow oraz innych rozliczen mi?dzyokresowych i
rezerw na przyszle zobowi^zania.
Na stronie Wn konta 840 ksi?guje si?:
- zarachowanie przyj?tych ,,z gory" wplat z poprzedniego okresu do przychodow biez^cego
okresu sprawozdawczego,
- zarachowanie do zyskow nadzwyczajnych wplaconego odszkodowania na pokrycie skutkow
zdarzenia losowego,
- rozwi^zanie rezerwy wobec powstania zobowi^zania, ktorego dotyczyla,
- rozwiqzanie niewykorzystanej rezerwy na zobowi^zania wobec obnizenia zobowi^zania lub
ustania przyczyny utworzenia rezerwy,
- koszty napraw gwarancyjnych pokryte z uzyskanych od dostawcow ryczaltow na te naprawy.
Na stronie Ma konta 840 ksi?guje si? utworzenie rezerw na przyszle zobowi^zania.
Konto 840 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan rezerw na przyszle zobowi^zania i
przychodow zaliczanych do przyszlych okresow.
41) Konto 851 ,,Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych", sluzy do ewidencji stanu oraz
zwi?kszeh i zmniejszen zakladowego funduszu swiadczen socjalnych tworzonego na podstawie
ustawy.
ZFSS tworzy si? przede wszystkim z odpisow obci^zaj^cych koszty dzialalnosci jednostki.
Odpis na ZFSS dokonywany na pocz^tku roku dla planowanej liczby zatrudnionych podlega
korekcie po zakonczeniu roku kalendarzowego, jezeli faktyczny stan zatrudnienia rozni si? od
stanu pianowanego.
Ponadto ZFSS zwi?ksza si? z tytulu:
- odsetek naliczonych od srodkow tego funduszu ulokowanych na wyodr?bnionym rachunku
bankowym,
- odsetek od udzielonych pozyczek na cele mieszkaniowe,
- dobrowolnych wplat, darowizn oraz zapisow osob fizycznych
i prawnych (przeznaczonych przez dawcow na ten fundusz),
Wszystkie zwi?kszenia ZFSS ksi?guje si? na koncie 851 po stronie Ma, zas zmniejszenia
funduszu l^cznie z kosztami dzialalnosci socjalnej ujmuje si? po stronie Wn.
Konto 851 moze wykazywac saldo kredytowe, ktore oznacza stan zakladowego funduszu
socjalnego.
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42) Konto 853 ,,Fundusze celowe", sluzy do ewidencji stanu, zwi?kszen i zmniejszen
panstwowych funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia z wyj^tkiem
ZFSS ewidencjonowanego na koncie 851.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje si? koszty oraz inne niz koszty zmniejszenia poszczegolnych
funduszy wskazane w ustawach.
Na stronie Ma konta 853 ksi?guje si? przychody oraz pozostaie zwi?kszenia z tytulow
okreslonych przepisami dotycz^cymi poszczegolnych rodzajow funduszy.
Saldo Ma konta 853 wyraza stan panstwowych funduszy celowych oraz innych funduszy
specjalnego przeznaczenia z wyj^tkiem ZFSS.
43) Konto 860 ,,Wynik finansowy", sluzy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku
finansowego jednostek budzetowych i samorz^dowych zakladow budzetowych.
W koncu roku obrotowego pod datq. 31 grudnia ksi?guje si? na stronie Wn konta 860:
- sumy poniesionych w roku kosztow rodzajowych uj?tych na kontach 400-405 i 409,
- zmniejszenie stanu produktow oraz rozliczeh mi?dzyokresowych na koncu roku w stosunku do
stanu na pocz^tku roku (Ma konto 490),
- koszty operacji fmansowych (Ma konto 751),
- wartosc sprzedanych materialow w cenie zakupu lub nabycia oraz pozostaie koszty operacyjne
(Ma konto 761),
- straty nadzwyczajne (Ma konto 771),
- podatek dochodowy i inne obowi^zkowe zmniejszenie wyniku finansowego
(Ma konto 870).
Na stronie Ma konta 860 ujmuje si?:
- przychody ze sprzedazy produktow (Wn konto 700),
- przychody z tytulu dochodow budzetowych (Wn konto 720),
- przychody ze sprzedazy towarow (Wn konto 730),
- przychody finansowe (Wn konto 750),
- pozostaie przychody operacyjne (Wn konto 760),
- zyski nadzwyczajne (Ma konto 770),
- zwi?kszenia stanu produktow oraz rozliczen mi?dzyokresowych na koncu roku w stosunku do
stanu na pocz^tku roku (Wn konto 490).
Saldo konta 860 wykazuje na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:
- saldo Wn - to strata netto,
- saldo Ma - to zysk netto.
W roku nast?pnym pod datq. przyj?cia sprawozdania finansowego saldo konta 860
przeksi?gowuje si? na konto 800 ,,Fundusz jednostki".
44) Konto 975 ,,Wydatki strukturalne", sluzy do ewidencji wydatkow strukturalnych w
jednostkach, w ktorych ewidencja tych wydatkow nie jest uwzgl?dniona w ewidencji analitycznej
prowadzonej do kont bilansowych.
Na stronie Wn konta 975 ujmuje si? wartosc zrealizowanych wydatkow strukturalnych wedlug
klasyfikacji wydatkow strukturalnych.
Na stronie Ma konta 975 ujmuje si? l^czn^. wartosc wydatkow strukturalnych.
45) Konto 980 ,,Plan finansowy wydatkow budzetowych", sluzy w jednostkach budzetowych do
ewidencji wartosci planu finansowego wydatkow budzetowych dysponenta srodkow
budzetowych.
Na stronie Wn konta 980 ksi?guje si? kwoty zatwierdzonego planu finansowego wydatkow
budzetowych oraz jego zmiany, z tym ze zwi?kszenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem
ujetnnym.
Na stronie Ma konta 980 ksi?guje si?:
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- rownowartosc zrealizowanych w roku wydatkow budzetowych,
- wartosc planu niewygasaj^cych wydatkow budzetu do realizacji w roku nast?pnym,
- wartosc pianowanych, a niezrealizowanych wydatkow, ktore wygasly.
Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda.
46) Konto 998 ,,Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biez^cego", sluzy do ewidencji
prawnego zaangazowania wydatkow budzetowych uj?tych w planie finansowym jednostki
budzetowej na dany rok oraz w planie finansowym niewygasajq.cych wydatkow budzetowych
przewidzianych do realizacji w danym roku.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje si?:
1) rownowartosc dokonanych w danym roku budzetowym wydatkow budzetowych,
2) rownowartosc zaangazowanych wydatkow, ktore b?d^ obci^zaly wydatki roku nast?pnego
z konta 998 na Ma konta 999).
Na stronie Ma konta 998 ujmuje si? zaangazowanie wydatkow budzetowych biez^cego roku oraz
uj?tych w planie na dany rok wydatkow niewygasaj^cych z poprzedniego roku, czyli wartosc
umow, decyzji i innych postanowien, ktorych wykonanie spowoduje koniecznosc wydatkowania
srodkow budzetowych w danym roku.
W przypadku niepetnego zrealizowania planu wydatkow mimo zaangazowania, przewyzk^
zaangazowania ponad zrealizowane w danym roku wydatki, czyli saldo konta 998,
przeksi^gowuje si? 31 grudnia na konto999, gdyz stanowic to b?dzie zaangazowanie przyszlych
lat. Po tym przeksi?gowaniu konto 998 nie b?dzie wykazywalo salda na koniec roku.
47) Konto 999 ,,Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat", sluzy do ewidencji
prawnego zaangazowania wydatkow budzetowych przyszlych lat oraz niewygasaj^cych
wydatkow, ktore majc| bye zrealizowane w latach nast^pnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje si? rownowartosc zaangazowania wydatkow budzetowych
dokonanego w latach poprzednich, a przewidzianych do realizacji w planie finansowym
wydatkow jednostki budzetowej danego roku lub w planie finansowym wydatkow
niewygasaj^cych przewidzianych do realizacji w roku biez^cym (przeksi?gowanie na pocz^tku
roku na konto 998).
Na stronie Ma konta 999 ujmuje si? rownowartosc przeksi?gowanego z konta 998 zaangazowania
wydatkow, ktore byty planowane na rok koncz^cy si?, a nie zostaly wykonane w wyniku
przesuni?cia realizacji na przyszly rok, oraz zaangazowanie dotyczq.ce lat przyszlych.
Na koniec roku konto 999 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza wartosc zaangazowania
wydatkow budzetowych lat przyszlych.
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