
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.120.S8.2022 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 7 grudnia 2022 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w "Zasadach (polityce) rachunkowosci w Urz~dzie Gminy 

Baboszewo oraz jednostkach obsfugiwanych 

Na podstawie art. 10 ustawy 0 rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z pozn. zm.) oraz 

zgodnie z art. 40 ustawy 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z poin. zm.), 

Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r., w sprawie rachunkowosci oraz 

planow kont dla budietu panstwa, budietow jednostek samorz<ldu terytorialnego, jednostek 

budietowych, samorz<ldowych zaktadow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 

panstwowych jednostek budietowych majqcych siedzib~ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 342) zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1 

1. W Zarzqdzeniu Nr ORG.120.2.2020 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 5 marca 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia IIZasad (polityki) rachunkowosci w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz 

jednostkach obstugiwanych wprowadza si~ zmiany. 

2. Zatqcznik Nr 3b otrzymuje brzmienie zgodnie z Zatqcznikiem Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia. 

§2 

W pozostatym zakresie Zarzqdzenie pozostaje bez zmian. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania z mocq obowiqzujqCq od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

W6JT 

8gr 1M. B ..... ~ __ """ 



ZafClcznik Nr 1 
do ZarzCldzenia Nr ORG.120.58.2022 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 7 grudnia 2022 roku 

Zaktadowy kont dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obstugiwanych 

Zasady klasyfikacji zdarzen wynikajq z komentarza do planu kont 

Ksi~gi pomocnicze tworzy si~ do nast~pujqcych kont ksi~gi gt6wnej : 
011 ,,5rodki trwate" - ksi~g~ pomocniczq (inwentarzow<}) prowadzi si~ w systemie ,,5rodki trwate" 
zakupionym od firmy )NFO SYSTEM" i ksi~gach srodk6w trwatych 
Ksi~ga srodkow trwatych prowadzona jest w spos6b chronologiczny dla wszystkich srodkow trwatych 
z podziatem na grupy odpowiadajqce KST i zawiera nast~puj<}ce informacje: 
III dat~ przyj~cia do uzytkowania, numer i rodzaj dowodu 
III numer inwentarzowy obiektu 
III nazw~ srodka trwafego 
III specyfikacj~ wszystkich cz~sci sktadajqcych si~ na zesp6f komputerowy lub inny sktadajqcy si~ 

z okreslonych cz~sci ztozony srodek trwaty 
III wartost pocz<}tkowq srodka trwafego 
III wartost po aktualizacji 
III wartost po ulepszeniu 
III symbol klasyfikacji srodk6w trwatych 
III stawk~ amortyzacji 
III rocznq i miesi~cznq kwot~ amortyzacji 
III rok budowy lub produkcji 
III dat~ rozchodu i numer dowodu 
III numer pozycji ksi~gowania rozchodu 
III wartost umorzenia na moment rozchodu 
III wartost ksi~gowq netto rozchodowanego srodka trwafego 
Do konta 011 prowadzi si~ ewidencj~ analityczn<} z podziatem wg grup KST umozliwiajqc<} : 
- ustalenie wartosci poczqtkowej poszczegolnych obiektow srodk6w trwatych, 
- ustalenie jednostek organizacyjnych, kt6rym powierzono poszczeg61ne srodki trwate, 
- nalezyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 
013 "Pozostate srodki trwafe" - ksi~g~ inwentarzowq prowadzi si~ w systemie ,,5rodki trwate" 
zakupionym od firmy "INFO SYSTEM" i ksi~gach inwentarzowych 
014 "Zbiory biblioteczne"(w bibliotekach) wedtug poszczegolnych zbior6w bibliotecznych, z dalszym 
podziatem okreslonym w odr~bnych przepisach - prowadzona w bibliotekach 
020 "Wartosci niematerialne i prawne" wedtug zasad analogicznych dla srodk6w trwatych 
071 "Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych" wedtug zasad 
podanych dla srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
072 "Umorzenie pozostatych srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz 
zbior6w bibliotecznych" wed tug zasad podanych dla pozostatych srodk6w trwatych 
080 )nwestycje (srodki trwafe w budowie) wedfug poszczeg61nych zadan inwestycyjnych 
101 "Kasa" wedfug: 
III got6wki w walucie polskiej oraz poszczeg61nych walut obcych znajdujqcych si~ w kasie 
III jednostek budzetowych, dla ktorych prowadzona jest kasa 
130 "Rachunek biez<}cy jednostki" wedtug szczeg6towosci planu finansowego dochod6w i wydatk6w 
budzetowych 



130 - 1 - wydatki budietowe 
130 - 2 dochody budietowe 

135 "Rachunek srodk6w specjalnego przeznaczenia" wg jednostek budietowych dla kt6rych 
prowadzony jest rachunek i wg stanu srodk6w kaidego funduszu 
139 )nne rachunki bankowe" wg moiliwosci sprostowania wymogom sprawozdawczym 
201 " Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" wedtug rozrachunk6w z poszczeg61nymi 
kontrahentami 
221 "Naleinosci z tytutu dochod6w budietowych" wedtug dtuinik6w(ewidencja na kartach 
podatnik6w w systemie podatkowym, ewidencja na kartach ptatnik6w w systemie czynszowym, 
ewidencja na kartach ptatnik6w systemie smieciowym) i podziatek klasyfikacji budietowej 
224 "Rozliczenie dotacji budietowych oraz ptatnosci z budietu srodk6w europejskich" wedtug 
wartosci przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytutu ptatnosci z budietu srodk6w europejskich dla 
poszczeg61nych odbiorc6w 
225 "Rozrachunki z budietami" wedtug poszczeg61nych tytut6w rozrachunk6w z budietem 
229 "Pozostate rozrachunki publicznoprawne" wedtug poszczeg61nych tytut6w i podmiot6w 
rozrachunk6w 
231 "Rozrachunki z tytutu wynagrodzen" wedtug pracownik6w jednostki i innych os6b fizycznych, 
wobec kt6rych zostaty naliczone wynagrodzenia lub swiadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie 
z odr~bnymi przepisami do wynagrodzen 
234 "Pozostate rozrachunki z pracownikami" wed tug tytut6w rozrachunk6w 
240 "Pozostate rozrachunki" wedtug poszczeg61nych tytut6w rozrachunk6w, roszczen i rozliczen 
290 "Odpisy aktualizuj'lce naleinosci" wedtug dtuinik6w, od kt6rych naleinosci dokonano odpisu 
aktualizuj'lcego 
Koszty wedfug rodzaju, uj~te na kontach 400-405 i 409 - 411, wedtug pozycji planu finansowego oraz 
w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczosci z uwzgl~dnieniem 
podziatek klasyfikacji budietowej wydatk6w 
720 "Przychody z tytufu dochod6w budietowych" wedtug pozycji planu finansowego; w zakresie 
podatkowych i niepodatkowych dochod6w budietowych ewidencja szczeg6fowa uwzgl~dnia zasady 
rachunkowoSci podatkowej, natomiast w zakresie podatk6w pobieranych przez inne organy 
ewidencj~ szczeg6tow'l stanowiq sprawozdania 0 dochodach sporz'ldzane przez te organy 
730 "Sprzedai towar6w i wartosc ich zakupu" wedtug podziatek klasyfikacji budietowej dochod6w 
oraz wedtug pozycji rachunku zysk6w i strat 
750 "Przychody finansowe" wedtug podziatek klasyfikacji budietowej dochod6w oraz wedtug pozycji 
rachunku zysk6w i strat 
751 "Koszty finansowe" wedtug podziatek klasyfikacji budietowej wydatk6w oraz wedtug pozycji 
rachunku zysk6w i strat 
760 "Pozostate przychody operacyjne" wedtug podziatek klasyfikacji budietowej dochod6w oraz 
wedtug pozycji rachunku zysk6w i strat 
761 "Pozostate koszty operacyjne" wedfug podziatek klasyfikacji budietowej wydatk6w 
800 "Fundusz jednostki" wedtug tytut6w zwi~kszen i zmniejszen funduszu wymienionych 
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki 
810 "Dotacje budietowe, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich oraz srodki z budietu na 
inwestycje" wedtug: 
III jednostek, kt6rym przekazano dotacje 
III srodk6w na inwestycje wtasne 
851 "Zaktadowy fundusz socjalny" wedtug: 
III stanu zwi~kszen i zmniejszen ZFSS 
III wysokosci poniesionych koszt6w i wysokosci uzyskanych przychod6w przez poszczeg61ne 
rodzaje dziatalnosci socjalnej 

A. Wykaz kant syntetycznych 
Konta bilansowe 



Zesp6t 0 - Maj<ttek trwaty 
011 Srodki trwate 
013 Pozostate srodki trwate 
014 Zbiory biblioteczne 
015 Mienie zlikwidowanych jednostek 
020 Wartosci niematerialne i prawne 
030 Dtugoterminowe aktywa finansowe 
071 Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
072 Umorzenie pozostatych srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

oraz zbior6w bibliotecznych 
080 Srodki trwate w budowie (inwestycje) 
Zesp6t 1 - Srodki pieni~ine i rachunki bankowe 
101 Kasa 
130 Rachunek biei<tcy jednostki 
135 Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 
139 Inne rachunki bankowe 
140 Kr6tkoterminowe aktywa finansowe 
141 Srodki pieni~ine w drodze 
Zesp6t 2 - Rozrachunki i roszczenia 
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
221 Naleinosci z tytutu dochod6w budietowych 
222 Rozliczenie dochod6w budietowych 
223 Rozliczenie wydatk6w budietowych 
224 Rozliczenie dotacji budietowych oraz ptatnosci z budietu srodk6w europejskich 
225 Rozrachunki z budietami 
226 Dtugoterminowe naleinosci budietowe 
229 Pozostate rozrachunki publicznoprawne 
231 Rozrachunki z tytutu wynagrodzen 
234 Pozostate rozrachunki z pracownikami 
240 Pozostate rozrachunki 
245 wptywy do wyjasnienia 
290 Odpisy aktualizujqce naleinosci 
Zespot 3 - Materiaty i towary 
310 Materiaty 
330 Towary 
Zesp6t 4 - Koszty wedtug rodzaj6w i ich rozliczenie 
400 Amortyzacja 
401 Zuiycie materiat6w i energii 
402 Ustugi obce 
403 Podatki i optaty 
404 Wynagrodzenia 
405 Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 
409 Pozostate koszty rodzajowe 
410 Inne swiadczenia finansowane z budietu 
411 POlostate obciqienia 
Zespot 6 - Produkty 
640 Rozliczenia mi~dzyokresowe koszt6w 
ZespOt 7 - Przychody, dochody i koszty 
720 Przychody z tytutu dochod6w budietowych 
730 Sprzedai towar6w i wartosc ich zakupu 
740 Dotacje i srodki na inwestycje 
750 Przychody finansowe 



751 Koszty finansowe 
760 Pozostate przychody operacyjne 
761 Pozostate koszty operacyjne 
Zesp6t 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
800 Fundusz jednostki 
810 Dotacje budietowe, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich oraz srodki z budietu na 

inwestycje 
840 Rezerwy i rozliczenie mi~dzyokresowe przychod6w 
851 Zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 
860 Wynik finansowy 
Konta pozabilansowe 
091 Srodki trwate w uiytkowaniu nieodptatnym jednostki 
910 Gwarancje, zabezpieczenia 
980 Plan finansowy wydatk6w budietowych 
998 Zaangaiowanie wydatk6w budietowych roku biei<icego 
999 Zaangaiowanie wydatk6w budietowych przysztych lat 

B. Zasady funkcjonowania kont analitycznych do kont syntetycznych stosowanych w Urz~dzie 
Gminy Baboszewo i jednostkach obstugiwanych 

Konta bilansowe 
Wykaz kont analitycznych do syntetyki znajduje si~ w programie komputerowym do obstugi 
ksi~gowosci budietu IIKsi~gowosc budietowa". Konta analityczne tworzone S<i na potrzeby 
prawidtowego rozliczania srodk6w finansowych, rozliczen pomi~dzy innymi instytucjami oraz w celu 
sporz<idzenia sprawozdan i nie wymagaj<i zmiany niniejszego zarz<idzenia. 
Konta bilansowe 

Zesp6t 0 - Ma jatek trwa ty 

Konta zespotu 0 stuiCl do ewidencji rzeczowego majCltku trwatego, wartosci niematerialnych 
i prawnych, finansowego maj<itku trwatego, umorzenia maj<itku oraz inwestycji. 

011 - Srodki trwate 

Konto 011 stuiy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen wartosci pocz<itkowej srodk6w 
trwatych zwi<izanych z wykonywan<i dziata/nosci<i jednostki, kt6re nie pod/egaj<i uj~ciu na kontach: 
013, 014, 020. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zwi~kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartosci pocz'ltkowej 
srodk6w trwatych, z wyj<itkiem umorzenia srodk6w trwatych, kt6re ujmuje si~ na koncie 071. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
przychody nowych lub uzywanych srodk6w trwatych pochodz'lcych z zakupu gotowych srodk6w 
trwatych lub inwestycji oraz wartosc ulepszen zwi~kszaj<icych wartosc POCZ<itkow<i srodk6w trwatych, 
przychody srodk6w trwatych nowo ujawnionych, 
nieodptatne przyj~cie srodk6w trwatych, 
zwi~kszenia wartosci pocz<itkowej srodk6w trwatych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
wycofanie srodk6w trwatych z uzywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zuzycia, 
sprzedaiy oraz nieodptatnego przekazania, 
ujawnione niedobory srodk6w trwatych, 
zmniejszenia wartosci pocz'ltkowej srodk6w trwatych dokonywane na skutek aktua/izacji ich wyceny. 
Ewidencja szczeg6towa do konta 011 prowadzona jest wg k/asyfikacji srodk6w trwatych KST 
i powinna umozliwiC ustalenie wartosci pocz'ltkowej poszczegolnych obiekt6w srodk6w trwatych, 



ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt6rym powierzono srodki trwate, oraz nalezyte 
obliczenie umorzenia i amortyzacji. 
Konto 011 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w trwatych w wartosci poczqtkowej. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona jest w systemie "Srodki trwate" firmy INFO-SYSTEM. 

Typowe zapisy strony Wn konta 011 - Srodki trwate 
Przychody z zakupu nowych lub uzywanych srodk6w trwatych wedtug ceny brutto pomniejszonej 
o VAT podlegajqcy odliczeniu od naleznego VAT - Wn 011, Ma 201 
Przychody srodk6w trwatych w wyniku rozliczenia inwestycji prowadzonych przez jednostki 
i samorzqdowe zaktady budzetowe - Wn 011, Ma OBO 
Przychody srodk6w trwatych pochodzqcych z inwestycji prowadzonych przez inwestora zast~pczego 
lub z inwestycji wsp61nej prowadzonej przez innq jednostk~ - Wn 011, Ma 240 
Wartosc ulepszen zwi~kszajqcych wartosc poczqtkowq srodk6w trwatych - Wn 011, Ma 080 
Przychody srodk6w trwatych nowo ujawnionych - Wn 011, Ma 800 
Nieodptatne przyj~cie na stan nowych srodk6w trwatych - Wn 011, Ma 800 
Nieodptatne otrzymanie uzywanych srodk6w trwatych: 

a) wartosc nieumorzona - Wn 011, Ma 800 
b) wartosc dotychczasowego umorzenia - Wn 011, Ma 071 

Zwi~kszenia wartosci poczqtkowej srodk6w trwatych na skutek aktualizacji ich wyceny - Wn 011, Ma 
800 

Typowe zapisy strony Ma konta 011- Srodki trwate 
Wycofanie srodk6w trwatych Z uzywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zuzycia, 
sprzedazy oraz nieodptatnego przekazania: 
a) wartosc netto (wartosc poczqtkowa minus umorzenie) - Wn BOO, Ma 011 
b) dotychczasowe umorzenie - Wn 071, Ma 011 
Zmniejszenia wartosci poczqtkowej srodk6w trwatych na skutek aktualizacji ich wyceny - Wn BOO, Ma 
011 
Wartosc wniesionych w formie wktadu niepieni~znego (aportu) srodk6w trwatych: 
a) wartosc netto (wartosc poczqtkowa minus umorzenie) - Wn BOO, Ma 011 
b) dotychczasowe umorzenie - Wn 071, Ma 011 

013 - Pozostate srodki trwate 

Konto 013 stuzy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen wartosci poczqtkowej 
poszczeg61nych srodk6w trwatych o. wartosci od 200 zt do 10 000 zt, niepodlegajqcych uj~ciu na 
kontach: 011, 014, 020, wydanych do uzywania na potrzeby dziatalnosci jednostki, kt6re podlegajq 
umorzeniu lub amortyzacji w petnej wartosci w miesiqcu wydania do uzywania. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zwi~kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartosci poczqtkowej 
pozostatych srodk6w trwatych znajdujqcych si~ w uzywaniu, z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego na 
koncie 072. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
srodki trwate przyj~te do uzywania z zakupu lub inwestycji, 
nadwyi:ki srodk6w trwatych w ui:ywaniu, 
nieodptatne otrzymanie srodk6w trwatych. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
wycofanie srodk6w trwatych z uzywania na skutek likwidacji, zniszczenia, zuzycia, sprzedai:y, 
nieodptatnego przekazania, 
ujawnione niedobory srodk6w trwatych w ui:ywaniu. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 013 powinna umozliwiC ustalenie wartosci 
poczqtkowej srodk6w trwatych oddanych do uzywania oraz os6b, u kt6rych znajduji} si~ srodki 
trwate, lub kom6rek organizacyjnych, w kt6rych znajdujq si~ srodki trwate. 



Konto 013 moze wykazywac saldo Wn, kt6re wyraza wartosc srodk6w trwafych znajdujClcych si~ 

w uiywaniu w wartosci PoczCltkowej. 
Analityczna ewidencja ilosciowo - wartosciowa do konta dla Urz~du Gminy i jednostek 
obsfugiwanych prowadzona jest w systemie "Srodki trwafe" firmy INFO-SYSTEM, w jednostkach 
oswiatowych w systemie "Srodki trwate" firmy INFO-SYSTEM i ksiClzkach inwentarzowych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 013 - Pozostate srodki trwate 
Przychody z zakupu pozostafych srodk6w trwafych wed tug ceny brutto pomniejszonej 0 VAT 
podlegajClcy odliczeniu od naleznego VAT - Wn 013, Ma 201 
Przychody srodk6w trwatych w wyniku rozliczenia inwestycji prowadzonych przez jednostki 
i samorzqdowe zaktady budzetowe - Wn 013, Ma 080 
Przychody pozostafych srodk6w trwafych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji niewymagajClce 
post~powania wyjasniajClcego - Wn 013, Ma 760 
Przychody pozostafych srodk6w trwatych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji po przeprowadzeniu 
post~powania wyjasniajCicego - Wn 013, Ma 240 
Przyj~cie do uiytkowania nieodptatnie otrzymanych nowych pozostafych srodk6w trwafych od innych 
jednostek organizacyjnych - Wn 013, Ma 760 
Pozostate srodki trwate otrzymane przez panstwowe jednostki organizacyjne w ramach centralnego 
zaopatrzenia - Wn 013, Ma 800 
Nieodptatnie otrzymane uzywane pozostate srodki trwate: 
a) w formie darowizny od innych podmiot6w i os6b wedtug wyceny w protokole przyjE:cia -
Wn 013, Ma 760 
b) od innych jednostek organizacyjnych jednostki samorzijdu terytorialnego - Wn 013, Ma 072 

Typowe zapisy strony Ma konta 013 - Pozostate srodki trwate 
Wycofanie pozostatych srodk6w trwafych z uzywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, 
zuzycia, sprzedazy, nieodptatnego przekazania lub podniesienia dolnego przedziatu wartosci, ponizej 
kt6rego srodki te sCi zaliczane do materiat6w - Wn 072, Ma 013 
Stwierdzone niedobory pozostafych srodk6w trwatych - Wn 072, Ma 013 

014 - Zbiory biblioteczne 

Konto 014 stuiy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen wartosci zbior6w bibliotecznych 
bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. 
Na stronie Wn ujmuje siE: zwiE:kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartosci poczijtkowej 
zbior6w bibliotecznych, z wyjijtkiem umorzenia, kt6re ujmuje siE: na koncie 072. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
przych6d zbior6w bibliotecznych pochodzijcych z zakupu lub nieodptatnie otrzymanych, 
nadwyzki zbior6w bibliotecznych. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
rozch6d zbior6w bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaiy lub nieodptatnego przekazania, 
niedobory zbior6w bibliotecznych. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 014 powinna umoiliwiC ustalenie stanu 
poszczeg61nych zbior6w bibliotecznych, z dalszym podziatem okreslonym w odr~bnych przepisach. 
Konto 014 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan zbior6w bibliotecznych znajdujCicych siE: 
w jednostce. 

Typowe zapisy strony Wn konta 014 - Zbiory biblioteczne 
Przych6d zbior6w bibliotecznych w wyniku zakupu na podstawie faktur dostawc6w - Wn 014, Ma 
201 



Przych6d zbior6w bibliotecznych w wyniku zakupu dokonanego przez pracownika - Wn 014, Ma 234 
Otrzymane darowizny zbior6w bibliotecznych wedtug wartosci wynikajClcej z komisyjnego 
oszacowania - Wn 014, Ma 760 
Zbiory biblioteczne przej~te od zlikwidowanych (potClczonych) szk6t - Wn 014, Ma 072 
Przych6d zbior6w bibliotecznych w wyniku stwierdzonych nadwyzek inwentaryzacyjnych wedtug 
wartosci wynikajClcej z komisyjnego oszacowania - Wn 014, Ma 760 

Typowe zapisy strony Ma konta 014 - Zbiory biblioteczne 
Rozch6d zbior6w bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedazy lub nieodptatnego przekazania - Wn 
072, Ma 014 
Stwierdzone niedobory zbior6w bibliotecznych - Wn 072, Ma 014 

020 - Wartosci niematerialne i prawne 

Konto 020 stuiy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen wartosci poczqtkowej wartosci 
niematerialnych i prawnych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ wszelkie zwi~kszenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu 
wartosci POczCltkowej wartosci niematerialnych i prawnych, z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego na 
kontach 071 i 072. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 020 powinna umozliwic nalezyte obliczanie umorzenia 
wartosci niematerialnych i prawnych, podziat wedtug ich tytut6w i os6b odpowiedzialnych. 
Konto 020 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan wartosci niematerialnych i prawnych 
w wartosci POczCltkowej. 
Analityczna ewidencja ilosciowo - wartosciowa do konta prowadzona jest w ksiE;:gach 
inwentarzowych ze wskazaniem miejsca ich uzytkowania i os6b odpowiedzialnych materialnie. Dla 
UrzE:du Gminy i jednostek obstugiwanych ewidencja prowadzona jest w systemie ,,5rodki trwate" 
firmy INFO-SYSTEM, w jednostkach oswiatowych w systemie ,,5rodki trwafe" firmy INFO-SYSTEM 
i ksiClzkach inwentarzowych. 
Do ewidencji wartosci niematerialnych i prawnych wyodrE;:bnia siE: dwa konta: 
020-1-1- dla wartosci niematerialnych i prawnych powyiej 10000 zf, umarzanych stopniowo, 
020-1-2 - dla wartosci niematerialnych i prawnych poniiej 10 000 zt, umarzanych jednorazowo. 
Typowe zapisy strony Wn konta 020 - Wartosci niematerialne i prawne 
Przychody z zakupu wartosci niematerialnych i prawnych wedtug ceny brutto pomniejszonej 0 VAT 
podlegajqcy odliczeniu od naleinego VAT - Wn 020, Ma 201 
Przychody wartosci niematerialnych i prawnych w wyniku rozliczenia inwestycji prowadzonych przez 
jednostki i samorzCldowe zaktady budietowe - Wn 020, Ma 080 
Nieodptatnie otrzymane wartosci niematerialne i prawne - Wn 020, Ma 800 
Nieodptatnie otrzymane cZE:sciowo umorzone wartosci niematerialne i prawne: 
a) wartosc nieumorzona - Wn 020, Ma 800 
b) dotychczasowe umorzenie - Wn 020, Ma 071 

Typowe zapisy strony Ma konta 020 - Wartosci niematerialne i prawne 
Zmniejszenie stanu wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo w wyniku sprzedaiy, 
nieodptatnego przekazania lub wycofania z uiytkowania: 
a) wartosc netto (wartosc POczCltkowa minus umorzenie) - Wn 800, Ma 020 
b) dotychczasowe umorzenie - Wn 071, Ma 020 
Zmniejszenie stanu wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w wyniku 
sprzedazy, nieodptatnego przekazania lub wycofania z uiytkowania - Wn 072, Ma 020 
Wartosc wniesionych w formie wktadu niepieniE:inego (aportu) wartosci niematerialnych i prawnych: 
a) wartosc neUo (wartosc poczqtkowa minus umorzenie) - Wn 800, Ma 020 
b) dotychczasowe umorzenie - Wn 071, Ma 020 



071 - Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

Konto 071 stuzy do ewidencji zmniejszen wartosci Pocziltkowej srodk6w trwatych oraz wartosci 
nie'materialnych i prawnych, kt6re podlegajil umorzeniu wed tug stawek amortyzacyjnych 
stosowanych przez jednostki. Umorzenia nalicza sj~ jednorazowo za okres catego roku na koniec roku 
obrotowego metodil liniowil. Odpis6w umorzeniowych dokonuje si~ w korespondencji z kontem 400. 
Na stronie Ma ujmuje si~ zwi~kszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartosci 
POcziltkowej srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 
Ewidencj~ szczeg6towil do konta 071 prowadzi si~ w formie odpis6w umorzeniowych odr~bnie dla 
kazdego srodka trwatego oraz dla wartosci niematerialnych i prawnych. 
Konto 071 moze wykazywac saldo Ma, kt6re wyraza stan umorzenia wartosci srodk6w trwatych oraz 
wartosci niematerialnych i prawnych. 
Nowo przyj~te srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si~ i amortyzuje poczilwszy 
od nast~pnego miesiilca, w kt6rym przyj~to je do uzywania, w przypadku uzytkowanych juz od lat 
srodk6w trwatych odpisu umorzenia dokonuje si~ jeden raz w roku zgodnie z obowiilzujqcymi 
przepisami prawa. 

Typowe zapisy strony Wn konta 071 - Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartoSci niematerialnych 
i prawnych 
Wyksi~gowanie dotychczasowego umorzenia podstawowych srodk6w trwatych wycofanych 
z eksploatacji w zwiilZku ze sprzedazil, likwidacjil, uznaniem za niedob6r, nieodptatnym przekazaniem 
lub wniesieniem wktadu niepieni~znego (aportu) - Wn 071, Ma 011 
Wyksi~gowanie dotychczasowego umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych 
stopniowo, wycofanych z eksploatacji w zwiilZku ze sprzedazil, likwidacjil, uznaniem za niedob6r, 
nieodptatnym przekazaniem lub wniesieniem w formie wktadu niepieni~znego (aportu) - Wn 071, 
Ma020 
Zmniejszenie wartosci umorzenia w zwiilzku z dokonaniem urz~dowej aktualizacji srodk6w trwatych -
Wn 071, Ma 800 

Typowe zapisy strony Ma konta 071 - Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych 
i prawnych 
Naliczenie za rok budietowy, w panstwowych i samorzildowych jednostkach budietowych umorzenia 
podstawowych srodk6w trwatych oraz podstawowych wartosci niematerialnych i prawnych - Wn 
400, Ma 071 
Naliczenie umorzenia podstawowych srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
w samorzildowym zaktadzie budietowym, za okres obj~ty rozliczeniem podatku dochodowego od 
os6b prawnych - Wn 400, Ma 071 
Naliczenie umorzenia od srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych za okres od 
pocziltku roku do konca miesiilca, w kt6rym nastClpito wycofanie z eksploatacji - Wn 400, Ma 071 
Dotychczasowe umorzenie nieodptatnie otrzymanych srodk6w trwatych - Wn 011, Ma 071 
Dotychczasowe umorzenie nieodptatnie otrzymanych wartosci niematerialnych i prawnych - Wn 
020, Ma 071 
Zwi~kszenie umorzenia w wyniku urz~dowej aktualizacji srodk6w trwatych - Wn 800, Ma 071 
Umorzenie srodk6w trwatych przej~tych od zlikwidowanych (potqczonych) jednostek - Wn 011, Ma 
071 
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych przej~tych od zlikwidowanych (potqczonych) 
jednostek - Wn 020, Ma 071 

072 - Umorzenie pozostatych srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz 
zbior6w bibliotecznych 



Konto 072 stuzy do ewidencji zmniejszen wartosci POczCltkowej srodkow trwatych, wartosci 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych, podlegajClcych umorzeniu jednorazowo 
w pefnej wartosci, w miesiClcu wydania ich do uzywania. Umorzenie ksi~guje si~ w korespondencji 
z kontem 40l. 
Na stronie Ma ujmuje si~ zwi~kszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartosci 
POczCltkowej srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ umorzenie srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorow bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zuzycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych 
nieodptatnie, a takze stanowiqcych niedobor lub szkod~, natomiast na stronie Ma ujmuje si~ odpisy 
umorzenia nowych, wydanych do uzywania srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorow bibliotecznych obciqzajqcych odpowiednie koszty, dotyczClce nadwyzek srodkow 
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych, dotyczClce srodkow 
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych otrzymanych 
nieodpfatnie. 
Konto 072 moze wykazywac saldo Ma, ktore wyraza stan umorzenia wartosci PoczCltkowej srodkow 
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych umorzonych w petnej 
wartosci w miesiqcu wydania ich do uzywania. 
Analityk~ do konta prowadzi si~ z podziatem na miejsce uzytkowania pozostatych srodkow trwatych, 
wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 072 - Umorzenie pozostatych srodkow trwatych oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych 
Wyksi~gowanie dotychczasowego umorzenia umarzanych jednorazowo pozostafych srodkow 
trwatych wycofanych z eksploatacji w zwiClZku ze sprzedazCl, likwidacjq, uznaniem za niedobor lub 
nieodptatnym przekazaniem - Wn 072, Ma 013 
Wyksifigowanie dotychczasowego umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych 
jednorazowo, wycofanych z eksploatacji w zwiqzku ze sprzedazq, likwidacjq, uznaniem za niedobor 
lub nieodpfatnym przekazaniem - Wn 072, Ma 020 
Wyksifigowanie dotychczasowego umorzenia, zbiorow bibliotecznych wycofanych z ksifigozbioru 
szkolnych bibliotek, w zwiClZku ze sprzedazCl, IikwidacjCl, uznaniem za niedobor lub nieodptatnym 
przekazaniem - Wn 072, Ma 014 

Typowe zapisy strony Ma konta 071 - Umorzenie pozostatych srodkow trwafych oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych 
Jednorazowe umorzenie przekazanych do uzytkowania pozostatych srodkow trwatych, wartosci 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych - Wn 401, Ma 072 
Wartosc umorzenia otrzymanych nieodpfatnie pozostafych srodkow trwatych - Wn DB, Ma 072 
Wartosc umorzenia otrzymanych nieodpfatnie wartosci niematerialnych i prawnych - Wn 020, Ma 
072 
Wartosc umorzenia otrzymanych nieodptatnie zbiorow bibliotecznych - Wn 014, Ma 072 

080 - Srodki trwafe w budowie (inwestycje) 

Konto 080 sfuzy do ewidencji koszt6w srodk6w trwafych w budowie oraz do rozliczenia koszt6w 
srodkow trwatych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczegolnosci poniesione koszty dotyczqce: 
srodkow trwatych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarowno przez obcych 
wykonawcow, jak i we wtasnym imieniu, 
przekazanych do montazu, leez jeszcze nieoddanych do uzywania maszyn, urzCldzen oraz innych 
przedmiotow, zakupionych od kontrahentow oraz wytworzonych w ramach wtasnej dziatalnosci 
gospodarczej, 



ulepszenia srodka trwatego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), 
ktore powodujCl zwi~kszenie wartosci uzytkowej srodka trwatego. 
Na stronie Ma ujmuje si~ wartost uzyskanych efektow, w szczegolnosci srodkow trwatych oraz 
wartost sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodkow trwatych w budowie. 
Na koncie tym mozna ksi~gowat rowniez rozliczenie kosztow dotyczClcych zakupow gotowych 
srodkow trwatych. 
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 080 powinna zapewniC co najmniej wyodr~bnienie 
kosztow srodkow trwatych w budowie wedtug poszczegolnych rodzajow efektow inwestycyjnych oraz 
skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczegolnych obiekt6w srodk6w trwatych. 
Konto 080 moze wykazywat saldo Wn, ktore oznacza wartost koszt6w srodk6w trwatych w budowie 
i ulepszen. 

Typowe zapisy strony Wn konta 080 - Srodki trwate w budowie (inwestycje) 
Koszty zwiClzane z przygotowaniem inwestycji, optacone: 
a} z rachunku biez'lcego - Wn 080, Ma 130 
b} z kasy - Wn 080, Ma 101 
c} z zaliczek wyptaconych pracownikom - Wn 080, Ma 234 
Koszty dokumentacji projektowej zlecone: 
a} podmiotom prowadz'lcym dziatalnost gospodarczq - Wn 080, Ma 201 (wartost brutto 
pomniejszona 0 VAT podlegajqcy odliczeniu) 
b} osobom fizycznym na podstawie umowy 0 dzieto - Wn 080, Ma 231 
Koszty srodkow trwatych w budowie (inwestycji) wynikajqce z faktur za roboty, dostawy i ustugi - Wn 
080, Ma 201 (wartost brutto pomniejszona 0 VAT podlegajqcy odliczeniu) 
Obciqzajqce koszty inwestycji, wartost bilansowa budynk6w poddanych rozbi6rce w zwiClzku 
z prowadzonq inwestycjCl (wartost poczqtkowa minus umorzenie) - Wn 080, Ma 011 
Wartost inwestycji wykonanych we wtasnym zakresie (sprzedaz wewn~trzna) - Wn 080, Ma 231 
Wartost wtasnych materiat6w przekazanych do wbudowania wykonawcy srodk6w trwatych 
w budowie - Wn 080, Ma 310 
Odsetki od kredyt6w bankowych i pozyczek zaciClgni~tych na finansowanie srodkow w budowie 
w okresie realizacji zadania inwestycyjnego - Wn 080, Ma 130 
Wartost nieodptatnie otrzymanych srodkow trwatych w budowie (inwestycji) - Wn 080, Ma 800 
Wartost srodk6w trwatych w budowie otrzymanych od zlikwidowanych (potClczonych) jednostek -
Wn 080, Ma 800 

Typowe zapisy strony Ma konta 080 - Srodki trwate w budowie (inwestycje) 
Przekazanie do uzytkowania efekt6w inwestycyjnych w postaci: 
a) srodk6w trwatych - Wn 011, Ma 080 
b) wartosci niematerialnych i prawnych - Wn 020, Ma 080 
c) pozostatych srodk6w trwatych - Wn 013, Ma 080 
Rozliczenie efekt6w inwestycyjnych sfinansowanych z otrzymanych obcych srodkow w ramach 
wsp61nej inwestycji - Wn 240, Ma 080 
Wartost sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodk6w trwatych w budowie - Wn 800, Ma 080 
Wartost wniesionych w formie wktadu niepieni~znego (aportu) srodk6w trwatych w budowie - Wn 
800, Ma 080 

Zesp6t 1 - Srodki pieni~zne i rachunki bankowe 

Konta zespotu 1 "Srodki pieni~zne i rachunki bankowe" stUZq do ewidencji : 
krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych, przechowywanych w kasach, 
kr6tkoterminowych papier6w wartosciowych ( akcje, obligacje, bony skarbowe), 
krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych, lokowanych na rachunkach w bankach, 
innych krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych. 



Konta zespotu 1 majq odzwierciedlae operacje pieni~ine oraz obroty i stany srodkow pieni~inych 
oraz krotkoterminowych papierow wartosciowych. 

101- Kasa 

Konto 101 stuiy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotowki znajdujqcej si~ w kasach jednostki. 
Na stronie Wn ujmuje si~ wptywy gotowki oraz nadwyiki kasowe, a na stronie Ma - rozchody 
gotowki i niedobory kasowe. 
Zasady funkcjonowania kasy, sposob dokumentowania obrotow gotowkowych oraz wysokose 
niezb~dnego zapasu gotowki ( pogotowie kasowe) okresla "Instrukcja gospodarki kasowej" 
stanowiqca Zatqcznik Nr 6 do zarzqdzenia. 
Wszystkie operacje dokonane w danym dniu w kasie winny zostae uj~te w raporcie kasowym. 
Stan gotowki w kasie w chwili zamkni~cia raportu kasowego musi bye zgodny ze stanem wynikajqcym 
z raportu kasowego. Zapisy w raporcie dokonuje si~ na bieiqco i chronologicznie oraz kolejno wedtug 
dni. 
Ponadto obowiqzuje zasada, ie z przyj~tych wptat do kasy nie wolno dokonywae wyptaty rachunkow 
czy tei innych wyptat gotowkowych. 
W kasie przeprowadza si~ inwentaryzacjE: na koniec kaidego roku i spisuje siE: stan gotowki w kasie 
na dzier'i 31 grudnia. Ponadto przy kaidorazowej zmianie na stanowisku kasjera przeprowadza si~ 
inwentaryzacjE; zdawczo-odbiorczq, a takie w przypadku wystqpienia szkod losowych i nie 
zapowiedzianych kontroli wewn~trznych. 
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 101 powinna umoiliwie ustalenie stanu gotowki 
w walucie polskiej, w walucie zagranicznej, wyraionego w walucie polskiej i obcej, z podziatem na 
poszczegolne waluty obce oraz wartosci gotowki powierzonej poszczegolnym osobom za niq 
odpowiedzialnym. 
Konto 101 moie wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan gotowki w kasie. 

Typowe zapisy strony Wn konta 101- Kasa 
PodjE:cie gotowki do kasy z rachunkow bankowych jednostek budietowych i samorzqdowych 
zaktadow budietowych - Wn 101, Ma 141 
Wptaty do kasy naleinosci z tytutu dochodow budietowych rozliczanych z budietem i gromadzonych 
na wydzielonym rachunku dochodow - Wn 101, Ma 221 
Wptaty do kasy naleinosci samorzetdowych zaktadow budietowych z tytutu dostaw, robot i ustug -
Wn 101, Ma 201 
Wptaty do kasy nieprzypisanych naleinosci jednostek budietowych: 

a) z tytutu sprzedaiy produktow - Wn 101, Ma 720 
b) stanowietcych przychody z tytutu dochodow budietowych - Wn 101, Ma 720 
c) stanowiqcych pozostate przychody operacyjne - Wn 101, Ma 760 
d) odsetek z tytutu nieterminowych ptatnosci - Wn 101, Ma 750 

Zwroty niewykorzystanych zaliczek wyptaconych wczesniej pracownikom - Wn 101, Ma 234 
Gotowkowe wptaty do kasy wadiow przetargowych - Wn 101, Ma 240 

Typowe zapisy strony Ma konta 101 - Kasa 
Odprowadzenie gotowki z kasy na rachunki bankowe jednostek i samorzCldowych zaktad6w 
budietowych - Wn 141, Ma 101 
Faktury z tytutu dostaw, robot i ustug optacone bezposrednio z kasy - Wn 402, Ma 101 
Wyptacone z kasy wynagrodzenia pracownikow - Wn 231, Ma 101 
Wyptacone z kasy poiyczki dla pracownikow z zaktadowego funduszu swiadczer'i socjalnych - Wn 
234, Ma 101 
Zaliczki wyptacone pracownikom - Wn 234, Ma 101 
Zwrot wydatkow z tytutu podroiy stuibowych oraz za uiywanie prywatnych samochod6w do celow 
stuibowych - Wn 234, Ma 101 



Zwrot wydatk6w poniesionych przez pracownik6w zwiqzanych z zakupem materiat6w i ustug - Wn 
234, Ma 101 

130 - Rachunek bieiqcy jednostki 

Konto 130 w samorzqdowych jednostkach budietowych stuiy do ewidencji stanu srodk6w 
pieni~inych oraz obrot6w na rachunku bankowym z tytutu wydatk6w i dochod6w (wptyw6w) 
budietowych obj~tych planem finansowym. 
W samorzqdowych jednostkach budietowych w zaleinosci od potrzeb wskazane jest prowadzenie 
ewidencji analitycznej do konta 130. 
Na stronie Wn ujmuje si~ wptywy srodk6w pieni~inych: 
otrzymanych z budietu jednostki samorzqdu terytorialnego na realizacj~ planowanych wydatk6w 
budietowych oraz na realizacj~ planu wydatk6w niewygasajqcych, w korespondencji z kontem 223, 
z tytutu zrealizowanych przez jednostk~ dochod6w budietowych (ewidencja szczeg6towa wed tug 
podziatek klasyfikacji dochod6w budietowych), w tym rowniei dochodow budietowych z tytutu 
wykonywania zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan zleconych ustawami, 
w korespondencji z kontem 101, 2211ub innym wtasciwym kontem. 
Na stronie Ma ujmuje si~: 
zrealizowane wydatki budietowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak rowniei srodki 
pobrane do kasy na realizacj~ wydatk6w budietowych (ewidencja szczeg6towa wed tug podziatek 
klasyfikacji wydatk6w budietowych), w korespondencji z wtasciwymi kontami zespotow: 1, 2, 3, 4, 7 
lub 8, 
okresowe przelewy dochod6w budietowych do budietu, w korespondencji z kontem 222. 
Zapisow na koncie 130 dokonuje si~ na podstawie dokumentow bankowych, w zwiqzku z czym musi 
zachodzic petna zgodnosc zapis6w mi~dzy jednostkq a bankiem. 
Prawidtowego ustalenia wysokosci tych obrot6w oraz niezb~dne dane do sporzqdzenia sprawozdan 

finansowych, budietowych lub innych okreslonych w odr~bnych przepisach. Dopuszczalne jest 
stosowanie innych nii dokumenty bankowe dowod6w ksi~gowych, jeieli jest to konieczne dla 
zachowania czystosci obrotow. 
Ewidencj~ szczegotowq do konta 130 prowadzi si~ w szczegotowosci planu finansowego dochodow 
i wydatk6w budietowych. 
Konto 130 moie wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych na rachunku 
bieiqcym jednostki budietowej. Saldo tego konta jest r6wne saldu said wynikaj<lcych z ewidencji 
szczeg6towej prowadzonej dla kont: 
wydatk6w budietowych - konto 130 w zakresie wydatk6w budietowych moie wykazywac saldo Wn, 
kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych otrzymanych na realizacj~ wydatk6w budietowych, 
a niewykorzystanych do konca roku, 
dochod6w budietowych - konto 130 w zakresie dochod6w budietowych moie wykazywac saldo Wn, 
kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych z tytutu zrealizowanych dochod6w budietowych, kt6re do 
konca roku nie zostaty przelane do budietu. 
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez ksi~gowanie przelewu srodk6w pieni~inych 

niewykorzystanych do konca roku, w korespondencji z kontem 223, oraz przelewu do budietu 
dochod6w budietowych pobranych, lecz nieprzelanych do konca roku, w korespondencji z kontem 
222. 
Konto 130 w urz~dach jednostek samorz<tdu terytorialnego moie stuiyc r6wniei do ewidencji 
dochod6w i wydatk6w realizowanych bezposrednio z rachunku bieiqcego budietu jednostki 
samorzqdu terytorialnego. 
W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatk6w pod/ega okresowemu 
przeksi~gowaniu na podstawie sprawozdan budietowych na stron~ Ma konta 800, a w zakresie 
dochod6w - na stron~ Wn konta 800. 
W tego typu samorz<tdowych jednostkach budietowych konto 130 stuiy do dokonywania zapis6w na 
podstawie wyciqg6w bankowych do rachunk6w budietu w zakresie: 



wtasnych dochod6w budietowych jednostki samorz(ldu terytorialnego obj~tych planem finansowym 
urz~du i wptaconych bezposrednio na rachunek budietu, 
dochod6w budietowych z zadan zleconych obj~tych planem finansowym urz~du, wptaconych 
bezposrednio na rachunek budietu, 
wydatk6w budietowych obj~tych planem finansowym urz~du realizowanym bezposrednio 
z rachunku podstawowego budietu, z wyodr~bnionych rachunk6w projekt6w lub z kredytu 
uruchomionego w formie realizowania zlecen ptatniczych, 
wydatk6w niewygasaj(lcych obj~tych planem niewygasaj(lcych wydatk6w urz~du zrealizowanych 
bezposrednio z rachunku budietu. 
W ciqgu miesi(lca konto analityczne do konta 130, stuiqce do ewidencji dochod6w wtasnych 
jednostki samorz(ldu terytorialnego, wykazuje saldo strony Wn, oznaczaj(lce wartosc dochod6w 
budietowych urz~du wptaconych bezposrednio na rachunek budietu jednostki samorz(ldu 
terytorialnego. Saldo to ulega likwidacji przez ksi~gowanie na koniec miesiqca jednostkowego 
sprawozdania Rb-27S, sporzqdzanego przez urzqd na podstawie ewidencji prowadzonej na koncie 
130. 
W zakresie wydatk6w urz~du, ujmowanych na koncie analitycznym do konta 130, konto to w ciqgu 
miesi'lca wykazuje saldo strony Ma, oznaczajqce wartosc wydatk6w budietowych urz~du 

poniesionych bezposrednio z rachunku budietu. Saldo to ulega likwidacji przez ksi~gowanie na 
koniec miesiqca jednostkowego sprawozdania Rb-28S, sporzqdzanego przez urzqd na podstawie 
ewidencji prowadzonej na koncie 130. 
W ciqgu kwartatu konto analityczne do konta 130, sfuzilce do ewidencji dochod6w z wykonywanych 
przez urzqd zadan zleconych, wykazuje saldo strony Wn, oznaczajqce wartosc tych dochod6w 
budzetowych urz~du wpfaconych bezposrednio na rachunek budietu jednostki samorzCldu 
terytorialnego. Saldo to ulega likwidacji przez ksi~gowanie na koniec kwartatu jednostkowego 
sprawozdania Rb-27S, sporzqdzanego przez urzqd na podstawie ewidencji prowadzonej na koncie 
130. 
W zakresie realizowanych w urz~dzie wydatk6w niewygasajqcych, ujmowanych na koncie 
analitycznym do konta 130, konto to w okresie realizacji zadan obj~tych planem wydatk6w 
niewygasajilcych (niewykraczajClcym poza 30 czerwca) wykazuje saldo strony Ma, oznaczajilce 
wartosc wydatk6w budzetowych urz~du poniesionych bezposrednio z rachunku srodk6w na 
niewygasajilce wydatki (konto 13S w ewidencji budietu). Saldo to ulega likwidacji przez ksi~gowanie 
na koniec pierwszego p6trocza informacji w zakresie realizacji niewygasajilcych wydatk6w 
(z wykonania plan6w wydatk6w niewygasajilcych urzild nie SPorzildza sprawozdan budietowychL 
sporzqdzanej przez urzild na podstawie ewidencji prowadzonej na koncie 130. 
W urz~dach realizujqcych wszystkie dochody i wydatki urz~du wytilcznie z rachunk6w budietu konto 
130 na koniec marca moie wykazywac saldo Ma, oznaczajqce poniesione wydatki niewygasajqce. 
Na koniec czerwca, wrzesnia i grudnia konto 130 nie powinno wykazywac iadnego salda. Na koniec 
stycznia, lutego, kwietnia i maja saldo konta 130 r6wna si~ saldu said kont analitycznych stuiilcych do 
ewidencji dochod6w z zadan zleconych (saldo Wn) i do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w (saldo 
Ma). Na koniec lipca, sierpnia, paidziernika i listopada saldo konta 130 jest takie samo jak saldo kont 
analitycznych stuiClcych do ewidencji dochod6w z zadan zleconych. W trakcie poszczeg61nych 
miesi~cy roku konto 130, na kt6rym Sq dokonywane zapisy na podstawie wyciqg6w do rachunk6w 
budietu, moie wykazywac saldo Wn, jeieli zrealizowane dochody urz~du, pomniejszone 0 dochody 
obj~te okresowymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-27ZZ, Sq wi~ksze od wydatk6w urz~du, 

pomniejszonych 0 wydatki wykazane w okresowych sprawozdaniach Rb-28S i zreaJizowane 
niewygasajqce wydatki wykazane w informacjach z ich wykonania. W przeciwnym razie (wydatki 
wykonane urz~du Sq wyisze od dochod6w urz~du) konto 130 w trakcie poszczeg6Jnych miesi~cy 
wykazuje saldo Ma. 
Przy tak prowadzonej ewidencji na koncie 130 z pewnosciq moina stwierdzic, ie zapisy na tym koncie 
nie majil nic wsp6Jnego z ewidencjonowaniem stanu srodk6w pieni~inych oraz obrot6w na rachunku 
bankowym, a saJda konta 130 w ciilgu roku nie majq iadnej wartosci poznawczej. Prowadzenie 
ewidencji w przedstawiony spos6b, mimo ie jest zgodny z obowiqzujilcym opisem konta, jest 



w jakims stopniu zaprzeczeniem zasad okreslonych wart. 4 ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. 
a rachunkowosci. 
Optymalnym sposobem prowadzenia zapis6w na koncie 130, niepozwa/ajqcym na wystqpienie said 
z tytutu zaksi~gowania wyciqg6w bankowych do rachunk6w bankowych budietu, jest przyj~cie 

zasady, ie na koncie 130 na koniec miesiqca dokonuje si~ dodatkowych zapis6w: 
Wn 800, Ma 130 - w kwocie dochod6w budzetowych, stanowiqcych dochody wtasne jednostki 
samorzqdu terytorialnego, uj~tych wedtug podziatek klasyfikacji budzetowej na stronie Wn konta 
130, 
Wn 800, Ma 130 - w kwocie dochod6w budzetowych z zadan zleconych, uj~tych wedtug podziatek 
klasyfikacji budzetowej na stronie Wn konta 130, 
Wn 130, Ma 800 - w kwocie wydatk6w budzetowych, uj~tych wedtug podziatek klasyfikacji 
budietowej na stronie Ma konta 130, 
Wn 130, Ma 800 - w kwocie wydatk6w budietowych realizowanych w ramach planu 
niewygasajqcych wydatk6w, uj~tych wedtug podziatek klasyfikacji budzetowej na stronie Ma konta 
130. 
Po dokonaniu dodatkowych zapis6w, r6wnowaznych z okresowymi przelewami dochod6w na 
rachunek budietu i z okresowymi przelewami srodk6w na realizacj~ planowanych wydatk6w na 
rachunek urz~du, konto 130 nie b~dzie wykazywato iadnego salda. 
Proponowany spos6b prowadzenia zapis6w na koncie 130 na podstawie pojedynczych wyciqg6w 
bankowych do rachunk6w bankowych budzetu jest bardziej szczeg6towq wersjq wynikajqcq 
z aktualnego opisu konta 130 zawartego w zatqczniku nr 3 do rozporzqdzenia w sprawie szczeg61nych 
rachunkowosci oraz plan6w kant dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zaktad6w budzetowych, panstwowych 
funduszu celowych oraz panstwowych jednostek budietowych majqcych siedzib~ poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy strony Wn konta 130 - Rachunek bieiqcy jednostki 
wptywy dochod6w budietowych na rachunek jednostki budietowej: 

a) przypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 221 
b) nieprzypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma konta zespotu 7 
c) wptaconych z kasy - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 141 

wptywy dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadan 
zleconych ustawami na rachunek jednostki budietowej: 

a) przypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 221 
b) nieprzypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma konta zespotu 7 
c) wptaconych z kasy - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 141 

Odsetki bankowe dopisane do rachunku bieiqcego jednostki budietowej - Wn 130, Ma 750 
wptywy ' dochod6w budietowych urz~du stanowiqcych dochody wtasne jednostki samorzqdu 
terytorialnego bezposrednio na rachunek budzetu: 

a) przypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 221 
b) nieprzypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma konta zespotu 7 
c) wptaconych z kasy na rachunek budietu-Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), 

Ma 141 
Przeksi~gowanie dochod6w urz~du zrea/izowanych w formie bezposrednich wptat na rachunek 
budietu, w kwocie wynikajqcej ze sprawozdania Rb-27S za dany miesiqc, r6wnej sumie dochod6w 
urz~du, wykazanych w poszczeg6/nych wyciqgach bankowych z danego miesiqca - Wn 130, Ma 800 
wptywy dochod6w urz~du zwiqzanych z rea/izacjq zadan z zakresu administracji rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych ustawami bezposrednio na rachunek budietu jednostki budzetowej: 

a) przypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma 221 
b) nieprzypisanych - Wn 130 (zapisy wg podziatek klasyfikacji dochod6w), Ma konta zespotu 7 
c) wptaconych z kasy - Wn 130 (zapisy wg podziafek klasyfikacji dochod6w), Ma 141 



Przeksi~gowanie na koniec kwartatu dochod6w urz~du z zadan zleconych zrealizowanych w formie 
bezposrednich wptat na rachunek budietu, w kwocie wynikaj'lcej ze sprawozdania Rb-27ZZ za dany 
kwartat, r6wnej sumie dochod6w z zadan zleconych urz~du, wykazanych w poszczeg61nych 
wyciqgach bankowych z danego kwartatu - Wn 130, Ma 800 
Okresowe wptywy srodk6w na pokrycie wydatk6w obj~tych planem finansowym jednostki 
budietowej - Wn 130, Ma 223 
t'lczna kwota wydatk6w budietowych jednostki budietowej wykazanych w pojedynczym wyci'lgu 
bankowym do rachunku budietu oraz w pojedynczym wyciqgu do rachunku kredytowego 
i stanowi'lca operacj~ r6wnowain'l z przekazaniem z budietu srodk6w na pokrycie wydatk6w 
obj~tych planem finansowym jednostki budietowej - Wn 130, Ma 223 
Przeksi~gowanie na koniec miesi'lca wydatk6w jednostek zrealizowanych bezposrednio z rachunku 
budietu oraz z rachunku kredytowego, w kwocie wynikaj'lcej ze sprawozdania Rb-28S za dany 
miesi'lc, odpowiadaj'lcej sumie wydatk6w jednostki wykazanych w wyci'lgach bankowych z danego 
miesi'lca - Wn 130, Ma 800 
wptywy srodk6w na pokrycie niewygasaj<lcych wydatk6w obj~tych planem finansowym jednostki 
budietowej - Wn 130, Ma 223 
l<lczna kwota niewygasajqcych wydatk6w jednostki budietowej wykazanych w wyciqgu bankowym 
do rachunku srodk6w na niewygasajqce wydatki, stanowiqca operacj~ r6wnowainq z przekazaniem 
z budietu srodk6w na pokrycie niewygasajqcych wydatk6w obj~tych planem finansowym urz~du -
Wn 130, Ma 223 
Przeksi~gowanie po zakonczeniu realizacji w urz~dzie planu niewygasajqcych wydatk6w (najp6iniej 
pod datq 30 czerwca), w kwocie wynikajqcej z informacji 0 realizacji tych wydatk6w (sprawozdanie 
budietowe z tego tytutu nie jest sporzqdzane), r6wnej sumie wydatk6w wykazanych w wyciqgach 
bankowych do rachunku srodk6w na niewygasajqce wydatki w okresie realizacji planu 
niewygasajqcych wydatk6w - Wn 130, Ma 800 
Przelew z rachunku budietu VAT na rachunek urz~du skarbowego (VAT naleiny minus VAT 
naliczony), stanowiqcy w ewidencji urz~du operacj~ r6wnowainq ze zmniejszeniem kwoty dochod6w 
urz~du : 

a) rozliczonych z budietem - Wn 130, Ma 222 
b) 0 VAT rozliczony z urz~dem skarbowym - Wn 225, Ma 130 (analityka dochod6w wg 

podziatek 
klasyfikacji budietowej) 

Korekta dochod6w i wydatk6w urz~du 0 podlegajqcy odliczeniu VAT naliczony w fakturach zakupu: 
zmniejszenie 0 naliczony VAT dochod6w i wydatk6w urz~du - techniczny zapis ujemny Wn 
130 (analityka wedtug podziatek klasyfikacji budietowej dochod6w), Ma 130 (analityka wedtug 
podziatek klasyfikacji budietowej wydatk6w) 
korekta rozliczen urz~du z budietem gminy z tytutu dochod6w i wydatk6w w ewidencji 
urz~du - Wn 223, Ma 222 (w budiecie zapis r6wnolegty: Wn 222, Ma 223) 

Wptywy na rachunek biei'lcy jednostki naleinosci z tytutu dochod6w budietowych wymagajqce 
wyjasnienia - Wn 130, Ma 245 

Typowe zapisy strony Ma konta 130 - Rachunek bieiqcy jednostki 
Okresowe przelewy zrealizowanych dochodow budietowych jednostki budietowej na rachunek 
budietu - Wn 222, Ma 130 
lqczna kwota dochodow urz~du zrealizowanych w formie bezposrednich wptat na rachunek budietu 
wykazana w pojedynczym wyci<lgu do rachunku budietu i stanowi'lca operacj~ r6wnowainq 
z przekazaniem dochodow urz~du na rachunek budietu - Wn 222, Ma 130 
lqczna kwota dochodow urz~du z tytutu zadan zleconych, zreaJizowanych w formie bezposrednich 
wptat na rachunek budietu, wykazana w pojedynczym wyciqgu do rachunku budietu i stanowi<lca 
operacj~ rownowainq z przekazaniem tych dochodow na rachunek budietu - Wn 222, Ma 130 
Wydatki budietowe zrealizowane z rachunku biei<lcego jednostki budietowej: 



wydatki bieiClce i majCltkowe poniesione w wyniku zaptaty faktur - Wn 201, Ma 130 (wedtug 
klasyfikacji wydatk6w) 

a} wydatki z tytutu wyptaty wynagrodzen - Wn 231, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
b} przelewy podatku od wynagrodzen - Wn 225, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
c} przelewy sktadek ZUS - Wn 229, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
d} przekazane dotacje w ramach planu wydatk6w jednostki budietowej - Wn 224, Ma 130 

(wg klasyfikacji wydatk6w) 
e) przelew srodk6w z rachunku bieiClcego jednostki budietowej na zaktadowy fundusz 

swiadczen socjalnych - Wn 240, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
f) pobranie got6wki do kasy z rachunku bieiClcego - Wn 141, Ma 130 (wg klasyfikacji 

wydatk6w) 
Wydatki budietowe jednostki budietowej z kredytu bankowego uruchomionego w formie realizacji 
zlecen ptatniczych (wedtug wyciClgu bankowego do konta 134 w budzecie) - Wn 201, Ma 130 (wg 
klasyfikacji wydatk6w) 
NiewygasajClce wydatki budzetowe jednostki budzetowej zrealizowane z rachunku bieiqcego 
jednostki budietowej w formie optacenia faktur - Wn 201, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
Niewygasajqce wydatki jednostki budietowej zrealizowane z rachunku srodk6w na wydatki 
niewygasajqce w formie optacenia faktur (wg wyciClgu do rachunku srodk6w na niewygasajClce 
wydatki) - Wn 201, Ma 130 (wg klasyfikacji wydatk6w) 
Zwrot bt~dnych wptat na rachunek bieiqcy jednostki po ich wyjasnieniu - Wn 245, Ma 130 
Zwrot srodk6w niewykorzystanych na pokrycie wydatk6w budietowych i niewygasajqcych wydatk6w 
na rachunek bieiClcy budzetu lub rachunek srodk6w na niewygasajClce wydatki - Wn 223, Ma 130 

135 - Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 

Konto 13S stuzy do ewidencji srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczeg61nosci 
zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych i innych funduszy, kt6rymi dysponuje jednostka. 
Na stronie Wn ujmuje si~ wptywy srodk6w pieni~inych na rachunki bankowe, a na stronie Ma -
wyptaty srodk6w z rachunk6w bankowych. 
Ewidencja szczeg6towa do konta 135 powinna umoiliwiC ustalenie stanu srodk6w kaidego funduszu. 
Konto 135 moie wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych na rachunkach 
bankowych funduszy. 

Typowe zapisy strony Wn konta 135 - Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 
wptyw srodk6w z tytutu dokonanych odpis6w na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych - Wn 135, 
Ma851 
Sptaty rat poiyczek udzielonych z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 135, Ma 234 
Wptaty naleinosci stanowiClcych przychody zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych: 

a) przypisanych - Wn 135, Ma konta zespotu 2 
b) nieprzypisanych - Wn 135, Ma 851 

Wptyw got6wki odprowadzonej z kasy na rachunek zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych -
Wn 135, Ma 141 
Odsetki od srodk6w znajdujqcych si~ na rachunkach bankowych zaktadowego funduszu swiadczen 
socjalnych - Wn 135, Ma 851 

Typowe zapisy strony Ma konta 135 - Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 
Poiyczki z zaktadowego funduszu srodk6w socjalnych przelane na rachunki bankowe pracownik6w -
Wn 234, Ma 135 
Wyptaty z rachunku zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych obciqiajqce bezposrednio ten 
fundusz - Wn 851, Ma 135 



Optacenie faktur zakupu towar6w, ustug i innych swiadczen finansowanych z zakfadowego funduszu 
swiadczen socjalnych - Wn 201, Ma 135 
Swiadczenia pieniE:ine dziatalnosci socjalnej przekazane na rachunki bankowe pracownik6w po 
potr,,!ceniu podatku dochodowego od osob fizycznych - Wn 234, Ma 135 
Podatek dochodowy od osob fizycznych potr"!cony z wyptaconych swiadczen odprowadzony na 
rachunek urz~du skarbowego - Wn 225, Ma 135 
Wypfata gotowki z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych pobranych do kasy na wyptaty 
swiadczen i udzielonych poiyczek - Wn 141, Ma 135 

139 -Inne rachunki bankowe 

Konto 139 stuiy do ewidencji operacji dotycz"!cych srodk6w pieniE:inych wydzielonych na innych 
rachunkach bankowych nii rachunki biei,,!ce, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach 
specjalnego przeznaczenia. 
Na koncie 139 prowadzi si~ w szczegolnosci ewidencjE: obrotow na wyodrE:bnionych rachunkach 
bankowych czekow potwierdzonych, sum depozytowych, sum na zlecenie oraz srodk6w obcych na 
inwestycje. Na koncie tym dokonuje siE: ksi~gowan wyt"!cznie na podstawie dokumentow bankowych, 
w zwi,,!zku z czym musi zachodzic petna zgodnosc zapisow mi~dzy ksi~gowosci,,! jednostki 
a ksi~gowosci,,! banku. 
Na stronie Wn ujmuje si~ wptywy wydzielonych srodkow pieni~inych z rachunkow biez"!cych, sum 
depozytowych i na zlecenie, natomiast na stronie Ma - wyptaty srodkow pieni~inych dokonane 
z wydzielonych rachunk6w bankowych. 
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnic sprostowanie obowi,,!zkom 
sprawozdawczym. 
Konto 139 moie wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych znajdujqcych si~ na 
innych rachunkach bankowych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 139 -Inne rachunki bankowe 
Wadia przetargowe i zabezpieczenia naleiytego wykonania umow wniesione w formie pieni~inej -
Wn 139, Ma 240 
Wptata na rachunek depozytowy przyj~tych do kasy wadi6w - Wn 139, Ma 141 
wptyw sum na zlecenie - Wn 139, Ma 240 
Oprocentowanie srodk6w na rachunkach depozytowych i sum na zlecenie - Wn 139, Ma 240 

Typowe zapisy strony Ma konta 139 - Inne rachunki bankowe 
Pobranie got6wki do kasy - Wn 141, Ma 139 
Koszty prowadzenia rachunk6w bankowych - Wn 240, Ma 139 
Zwrot otrzymanych wadiow przetargowych i zabezpieczen naleiytego wykonania um6w wraz 
z dopisanymi odsetkami, pomniejszonych 0 koszty prowadzenia rachunk6w - Wn 240, Ma 139 
Zatrzymane wadia przetargowe przekazane na rachunek bieiqcy, w przypadkach okreslonych wart. 
46 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych - Wn 240, Ma 139 
Zobowi"!zania pokryte ze srodkow pieni~inych stanowi"!cych zabezpieczenie naleiytego wykonania 
umowy w ramach r~kojmi za wady lub gwarancji jakosci - Wn 240, Ma 139 
Zobowiqzania wobec wykonawcow i dostawcow optacone z sum na zlecenie - Wn 201, Ma 139 
Zwrot niewykorzystanych srodkow z sum na zlecenie - Wn 240, Ma 139 

141- Srodki pieni~ine w drodze 

Konto 141 stuiy do ewidencji srodk6w pieni~inych w drodze. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zwi~kszenia stanu srodk6w pieni~inych w drodze, a na stronie Ma -
zmniejszenia stanu srodk6w pieni~inych w drodze. 



Stosownie do przyj~tej teehniki ksi~gowania, srodki pieni~ine w drodze mogq bye ewidenejonowane 
na bieiqeo lub tylko na przetomie okresu sprawozdawezego. 
Konto 141 moie wykazywac saldo Wn, ktore oznaeza stan srodkow pieni~inyeh w drodze. 

Typowe zapisy strony Wn konta 141 - Srodki pieni~ine w drodze 
Wptaty gotowki z kasy jednostek budietowyeh i samorzqdowyeh zaktadow budietowyeh na raehunki 
bankowe - Wn 141, Ma 101 
Przelewy srodkow z raehunkow bankowyeh jednostek budietowyeh na inne raehunki bankowe tyeh 
jednostek - Wn 141, Ma konta zespotu 1 

Typowe zapisy strony Ma konta 141 - Srodki pieni~ine w drodze 
Wptyw do kasy gotowki pobranej z raehunkow bankowyeh jednostek budietowych i samorzqdowyeh 
zaktadow budietowyeh - Wn 101, Ma 141 
Wptywy srodkow na raehunki bankowe jednostek budietowyeh przelane z innyeh raehunkow tych 
jednostek - Wn konta zespotu 1, Ma 141 

Zespot 2 - Rozraehunki i rozliezenia 

Konta zespotu 2 stUZq do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunkow oraz rozliczen. Konta 
tego zespotu stuiq takie do ewidencji i rozliczen srodkow budietowyeh, srodkow europejskieh i 
innyeh srodkow pochodzqcyeh ze trodet zagranicznych niepodlegajqeych zwrotowi, wynagrodzen, 
rozliczen niedoborow, szkod i nadwyiek oraz wszelkieh innyeh rozliczen zwiqzanych z rozraehunkami 
i roszczeniami spornymi. 
Ewidencja szczegotowa do kont zespotu 2 powinna bye prowadzona wg podziatek klasyfikacji 
budietowej oraz umoiliwie wyodr~bnienie poszczegolnych grup rozrachunkow, rozliczen i roszezen 
spornyeh wedtug poszczegolnyeh kontrahentow oraz jesli dotyezq rozliczen w walutach obeych - wg 
poszezegolnyeh walut. 
Ustala si~, ze faktury i rachunki dotyczqce poprzedniego miesiqca sprzedazy, ktore nie zostaty 
zaptacone, a wptyn~ty do Urz~du Gminy w okresie najp6Zniej do 9 dnia nast~pnego miesiqca 
dotyezqce miesi~cy styczen - listopad oraz za miesiqe grudzien do 31 stycznia, ujmuje si~ w ewidencji 
ksi~gowej pod datCl ostatniego dnia poprzedniego miesiClea na podstawie PK, jako zobowiqzanie . 

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostaweami 

Konto 201 samorzcldowych jednostkach budietowych stuzy do ewideneji rozrachunkow z dostawcami 
z tytutu dostaw, robot i ustug, w tym rowniei zaliczek na poezet dostaw, robot i ustug. Na koncie tym 
nie ujmuje si~ naleinosci jednostek budzetowyeh zaliczanyeh do doehodow budietowych, ktore Sq 
ujmowane na koncie 221. Konto to obciClia si~ za sptat~ i zmniejszenie zobowiClzan, a uznaje si~ za 
powstate zobowiClzania. 
Ewidencja szczegotowa do konta 201 moze bye prowadzona wedtug podziatek klasyfikaeji 
budietowej wydatkow oraz powinna zapewnie moiliwose ustalenia naleinosci (z tytutu zaliezek na 
poezet dostaw, robot i ustug) i zobowiClzan krajowyeh i zagranicznyeh wg poszezegolnyeh 
kontrahentow. 
Konto 201 moze miee dwa salda. Saldo Wn oznaeza stan naleznosci z tytutu zaliczek na poezet 
dostaw, robot i ustug, a saldo Ma - stan zobowiqzan. 

Typowe zapisy strony Wn konta 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
Zaptata faktur zakupu dotyczClcyeh wydatkow budietowych - Wn 201, Ma 130 
Zobowiqzania wobee dostawcow z tytutu wymagalnych odsetek za zwtok~ w zaptaeie - Wn 751, Ma 
201 
ZobowiClzania wobec dostaweow z tytutu wymaganych kar umownyeh - Wn 761, Ma 201 



Zaptata wymagalnych odsetek za zwtok~ w zaptacie zobowi<lzan kar umownych z rachunku 
biez<lcego jednostki budzetowej - Wn 201, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
Zobowiqzania z tytutu dostaw, rob6t i ustug udokumentowane fakturami VAT z podatkiem 
niepodlegajqcym odriczeniu, dotyczqce dziatalnosci: 

a) inwestycyjnej - Wn 080, Ma 201 
b) operacyjnej - Wn odpowiednie konto zespotu 4, Ma 201 

Zobowicgania z tytutu dostaw i ustug wynikajqce z faktur VAT z podatkiem podregajqcym 
catkowitemu rub cz~sciowemu odliczeniu od podatku naleznego: 
a) wartose netto faktury rub wartose netto faktury powi~kszona 0 cz~se VAT niepodlegajqcy 
odliczeniu dotycz<lca dziatalnosci inwestycyjnej - Wn 080, Ma 201 
b) wartose netto faktury lub wartose faktury brutto pomniejszona 0 VAT podlegajqcy odliczeniu 
dotyczi!ca dziatalnosci operacyjnej - Wn odpowiednie konto zespotu 4, Ma 201 

c) VAT podlegajqcy odliczeniu - Wn 225, Ma 201 
R6znice kursowe powstate w rozrachunkach zagranicznych lub gdy wynagrodzenie kontrahenta 
krajowego jest ustalone w walutach obcych (projekty z udziatem srodk6w pomocowych 
otrzymywanych w walutach obcych): 
a) ujemne, dotyczqce zakup6w inwestycyjnych - Wn 080, Ma 201 
b) ujemne, dotycz<lce zakup6w na rzecz dziatalnosci biezqcej - Wn 751, Ma 201 
c) dodatnie, dotyczqce zakup6w inwestycyjnych - Wn 201, Ma 080 
d) dodatnie, dotyczi!ce zakup6w na rzecz dziatalnosci biezqcej - Wn 201, Ma 750 

221 - Naleznosci Z tytutu dochod6w budzetowych 

Konto 221 stuiy do ewidencji naleznosci panstwowych i samorzqdowych jednostek budzetowych 
Z tytutu dochod6w budzetowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ ustalone naleznosci z tytutu dochod6w budzetowych i zwroty nadptat, 
natomiast na stronie Ma - wptaty naleinosci z tytutu dochod6w budzetowych oraz odpisy 
(zmniejszenia) naleinosci. Na koncie 221 ujmuje si~ r6wniei naleinosci z tytutu podatk6w 
pobieranych przez wtasciwe organy. Zapisy z tego tytufu mogi! bye dokonywane na koniec okres6w 
sprawozdawczych na podstawie sprawozdan z ewidencji podatkowej (zalegtosci i nadptaty). 
Ewidencja szczeg6towa do konta 221 powinna bye prowadzona wedtug dtuinik6w i podziatek 
klasyfikacji budzetowej oraz budzet6w, kt6rych naleznosci dotyczi!. 
Konto 221 moie wykazywae dwa sarda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tytutu dochod6w 
budzetowych, a saldo Ma - stan zobowii!zan jednostki budzetowej z tytutu nadptat w tych 
dochodach. 

Typowe zapisy strony Wn konta 221 - Naleinosci z tytutu dochod6w budzetowych 

Naleinosci samorzqdowych jednostek budietowych z tytutu dochod6w budietowych, zwiqzanych 
z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan zleconych ustawami: 
a) naleznosci nieopodatkowane VAT lub pomniejszone 0 nalezny VAT - Wn 221, Ma 720 
b) nalezny VAT - Wn 221, Ma 225 
Przypisy naleznosci Z tytutu podatk6w i optat pobieranych przez urzqd jednostki samorzqdu 
terytorialnego - Wn 221, Ma 720 
Przypis odsetek za zwtokEi od podatk6w i optat w kwocie wptaconej, na podstawie dokumentu wptaty 
- Wn 221, Ma 720/750 
Przypis innych nii odsetki naleinoSci ubocznych od podatk6w i optat w kwocie wptaconej, na 
podstawie dokumentu wptaty - Wn 221, Ma 720 
Przypis naleinosci z tytutu sprzedazy dtugoterminowych i kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych 
- Wn 221, Ma 750 



Przypis naleinosci z tytutu dochodow budietowych ze sprzedaiy srodkow trwatych, wartosci 
niematerialnych i prawnych, srodkow trwatych w budowie oraz materiatow: 
a) wartosc faktury netto - Wn 221, Ma 760 
b) naleiny VAT - Wn 221, Ma 225 
Przypis pozostatych naleinosci z tytutu dochodow budietowych: 
a) stanowiClcych przychody zwiClzane z podstawowCl dziatalnosciCl jednostki - Wn 221, Ma 720 
b) stanowiqcyeh pozostate przyehody operacyjne - Wn 221, Ma 760 
c) odszkodowan od firm ubezpieezeniowych z tytutu likwidacji skutkow zdarzen losowych - Wn 221, 
Ma760 
Odsetki od nieterminowej zaptaty naJeinosei z tytutu dochodow budietowych przypisane na koniee 
kwartatu - Wn 221, Ma 750 
Korekty zwi~kszajClee naJeinosci z tytutu dochodow budietowych nieopodatkowanyeh VAT lub 
opodatkowanych VAT w wartosci korekty wartosci faktury netto w zakresie: 
a) przychodow zwiqzanych z podstawowq dziatalnosciq jednostki - Wn 221, Ma 720 
b) sprzedaiy srodkow trwatych, wartosei niematerialnych i prawnych, srodkow trwatych w budowie 
oraz materiatow - Wn 221, Ma 760 
Korekty naleinego VAT w fakturaeh sprzedaiy zwi~kszajClce kwot~ podatku - Wn 221, Ma 225 
Zwroty nadptat naleinosci z tytutu dochodow budietowych: 
a) w formie wyptat do kasy - Wn 221, Ma 101 
b) w formie wyptat z rachunku bieiClcego jednostki - Wn 221, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 221- Naleinosci z tytutu doehodow budietowych 

Zaptata naleinosei z tytutu dochodow budietowych: 
a) w formie wptat do kasy - Wn 101, Ma 221 
b) w formie wptat na rachunek bieiClcy jednostki - Wn 130, Ma 221 
Korekty zmniejszajqee naleinosei z tytutu dochodow budietowych nieopodatkowanych VAT lub 
opodatkowanych VAT w wartosci korekty wartosci faktury neUo w zakresie: 
przyehodow zwiqzanych z podstawowq dZiatalnosciq jednostki - Wn 720, Ma 221 
sprzedaiy srodkow trwatyeh, wartosei niematerialnych i prawnyeh, srodk6w trwatych w budowie 
oraz materiat6w - Wn 760, Ma 221 
Korekty naleinego VAT w fakturach sprzedaiy zmniejszajqce kwot~ podatku - Wn 225, Ma 221 
Odpis przychod6w z tytutu podatk6w i optat pobieranych przez urzqd jednostki samorzCldu 
terytorialnego - Wn 720, Ma 221 
Odpis z tytutu naleinego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadptat - Wn 720, Ma 
221 

222- Rozliczenie dochod6w budietowych 

Konto 222 stuiy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostk~ dochod6w budietowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ doehody budietowe przelane do budietu, w korespondencji odpowiednio 
z kontem 130, natomiast na stronie Ma ujmuje si~ w ciqgu roku budietowego okresowe Jub roczne 
przeksi~gowania zrealizowanych dochod6w budietowych na konto 800, na podstawie sprawozdan 
budietowyeh. 
Konto 222 moie wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w budietowych zrealizowanych, 
leez nieprzelanych do budietu. Saldo ulega likwidaeji poprzez ksi~gowanie przelewu do budietu 
doehod6w budietowych pobranych, leez nieprzelanych do konca roku, w korespondeneji z kontem 
130. 

Typowe zapisy strony Wn konta 222 - Rozliczenie dochod6w budietowych 
Okresowe przelewy dochod6w budietowych samorzqdowych jednostek budietowych z rachunk6w 
tyeh jednostek na rachunek budietu - Wn 222, Ma 130 



Typowe zapisy strony Ma konta 222 - Rozliczenie dochod6w budietowych 
Przeksi~gowanie, pod datCl sprawozdania Rb-27S (miesi~cznie), zrealizowanych dochod6w 
budietowych jednostek budietowych - Wn SOO, Ma 222 

223- Rozliczenie wydatk6w budietowych 

Konto 223 stuiy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostk~ wydatk6w budietowych, 
w tym wydatk6w w ramach wsp6tfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w 
europejskich. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
w ciClgu roku budietowego okresowe lub roczne przenleslenia, na podstawie sprawozdan 
budietowych, zrealizowanych wydatk6w budietowych, w tym wydatk6w budietu panstwa w ramach 
wsp6tfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w europejskich na konto SOO, 
okresowe przelewy srodk6w pieni~inych na pokrycie wydatk6w budietowych oraz wydatk6w 
w ramach wsp6tfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w europejskich, 
w korespondencji z kontem 130. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w szczeg61nosci okresowe wptywy srodk6w pieni~inych: 
otrzymanych na pokrycie wydatk6w budietowych, w tym wydatk6w budietu panstwa w ramach 
wsp6tfinansowania program6w projekt6w reafizowanych ze srodk6w europejskich, 
w korespondencji z kontem 130, 
przeznaczonych dla dysponent6w niiszego stopnia, w korespondencji z kontem 130. 
W samorzqdowych jednostkach budietowych na koncie 223 ujmuje si~ r6wniei operacje zwiqzane 
przeptywami srodk6w europejskich w zakresie, w kt6rym srodki te stanowiq dochody jednostek 
samorzqdu terytorialnego. 
Konto 223 moie wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych otrzymanych na 
pokrycie wydatk6w budietowych, fecz niewykorzystanych do konca roku. Saldo to ufega Iikwidacji 
poprzez ksi~gowanie przelewu na rachunek dysponenta wyiszego stopnia srodk6w pieni~inych 
niewykorzystanych do konca roku, w korespondencji z kontem 130. 

Typowe zapisy strony Wn konta 223 - Rozficzenie wydatk6w budietowych 
Okresowe przelewy srodk6w dysponentom niiszego stopnia na realizacj~ planu wydatk6w - Wn 223, 
Ma 130 
Zwroty srodk6w niewykorzystanych w danym roku budietowym na rachunek bieiClcy wydatk6w 
dysponenta wyiszego stopnia - Wn 223, Ma 130 (subkonto wydatk6w) 
Zwrot srodk6w niewykorzystanych na pokrycie wydatk6w samorzC)dowych jednostek budietowych 
na rachunek budietu - Wn 223, Ma 130 
Przeksi~gowanie, pod datc) sprawozdania Rb-2SS (miesi~cznie) zreafizowanych wydatk6w 
budietowych samorzC)dowych jednostek budietowych - Wn 223, Ma SOO 
Zwrot srodk6w niewykorzystanych na pokrycie niewygasajqcych wydatk6w na rachunek srodk6w na 
wydatki niewygasajClce - Wn 223, Ma 130 
Przeksi~gowanie wydatk6w zrealizowanych w ramach planu wydatk6w niewygasajqcych urze:du lub 
innej samorzqdowej jednostki budietowej na podstawie wewn~trznej informacji - Wn 223, Ma 800 

Typowe zapisy strony Ma konta 223 - Rozliczenie wydatk6w budietowych 
Zwroty srodk6w pieni~inych z rachunk6w bieiqcych wydatk6w dysponenta niiszego stopnia - Wn 
130 (subkonto wydatk6w), Ma 223 
Okresowe wptywy srodk6w na pokrycie wydatk6w obj~tych planem finansowym samorzqdowej 
jednostki budietowej - Wn 130, Ma 223 
wptywy srodk6w na pokrycie niewygasajC)cych wydatk6w obj~tych planem finansowym sa
morzqdowych jednostek budietowych - Wn 130, Ma 223 



tqczna kwota niewygasajqcych wydatk6w urz~du lub innej samorzqdowej jednostki budietowej 
wykazanych w pojedynczym wyciClgu bankowym do rachunku srodk6w na niewygasajClce wydatki, 
stanowiClca operacj~ r6wnowainq z przekazaniem z budietu srodk6w na pokrycie niewygasajqcych 
wydatk6w poszczeg61nych jednostek budietowych - Wn 130, Ma 223 

224 - Rozliczenie dotacji budietowych oraz ptatnosci z budietu srodk6w europejskich 

Konto 224 stuiy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujClCY udzielonych dotacji budietowych, 
a takie do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarzCldzajClce i posredniczqce ptatnoSci z budietu 
srodk6weuropejskich. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg61nosci wartosc dotacji przekazanych przez organ dotujClCY, 
w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma ujmuje si~ w szczeg61nosci wartosc dotacji uznanych 
za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810 oraz wartosc dotacji zwr6conych w tym 
samym roku budietowym, w korespondencji z kontem 130. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 224 powinna zapewniac moiliwosc ustalenia wartosci 
przekazanych dotacji wedtug jednostek oraz przeznaczenia tych srodk6w. 
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, kt6re organ dotujqcy zalicza do dochod6w budietowych, 
ujmuje si~ na koncie 221. 
Konto 224 w ciqgu roku wykazuje saldo Wn oznaczajqc wartosc niewykorzystanych dotacji lub 
wartosc dotacji naleinych do zwrotu w roku, w kt6rym zostaty przekazane. 

Typowe zapisy strony Wn konta 224- Rozliczenie dotacji budietowych oraz ptatnosci z budietu 
srodk6weuropejskich 
Wartosc dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych przekazanych przez urzqd jednostki 
samorzqdu terytorialnego samorzCldowym zaktadom budietowym i instytucjom kultury oraz innym 
podmiotom niezaliczanym do sektora finans6w publicznych - Wn 224, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 224 - Rozliczenie dotacji budietowych oraz ptatnosci z budietu 
srodk6weuropejskich 
Przeksi~gowanie dotacji uznanych za rozliczone - Wn 810, Ma 224 
Przeksi~gowanie na koniec roku dotacji, kt6re zostanCl zwr6cone w nast~pnym roku budietowym -
Wn 810, Ma 224 
Wartosc rozliczonych i przypisanych do zwrotu dotacji zaliczanych do naleinosci z tytutu dochod6w 
budietowych (zapis r6wnolegty do ksi~gowania Wn 810 Ma 224) - Wn 221 Ma 750 
Niewykorzystane dotacje lub wykorzystane niezgodnie z zawartq umowq zwr6cone na rachunek 
organu dotujClcego w roku budietowym - Wn 130, Ma 224 
Wartosc rozliczonych ptatnosci przekazanych beneficjentom na realizacj~ program6w i projekt6w 
finansowanych ze srodk6w europejskich - Wn 810, Ma 224 

225 - Rozrachunki z budietami 

Konto 225 stuiy do ewidencji rozrachunk6w z budietami w szczeg61nosci z tytutu dotacji, podatk6w, 
nadptat w rozliczeniach z budietami. 
Na stronie Wn ujmuje si~ nadptaty oraz wptaty do budietu, a na stronie Ma - zobowiClzania wobec 
budiet6w i wptaty od budiet6w. 
Ewidencja szczeg6towa do konta 225 powinna zapewnic moiliwosc ustalenia stanu naleinosci 
i zobowiClzan wedtug kaidego z tytut6w rozrachunk6w z budietem i budiet6w (organ6w 
podatkowych, J5T, budietu panstwa) odr~bnie. 
Konto 225 moie miec dwa salda . 5aldo Wn oznacza stan naleinosci, a saldo Ma - stan zobowiClzan 
wobec budiet6w. 



Do rozliczen VAT celowe jest prowadzenie ewidencji analitycznej zawierajClcej przynajmmeJ 
nast~pujClce konta analityczne: "Rozrachunki z organem podatkowym z tytutu VAT", "Rozliczenie VAT 
naleinego", "Rozliczenie VAT naliczonego" 

Typowe zapisy strony Wn konta 225 - Rozrachunki z budietami 
Przelewy na rachunki urz~d6w skarbowych pobranych zaliczek na podatek dochodowy od os6b 
fizycznych z rachunku: 

a) bieiClcego jednostki budietowej - Wn 225, Ma 130 
b) bieiClcego samorzCldowego zakfadu budietowego - Wn 225, Ma 131 
c) zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 225, Ma 135 

Zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych, potrClconych z wynagrodzen, 
w wyniku korekt zeznan podatkowych - Wn 225, Ma 231 
VAT naliczony w fakturach zakupu podlegajClcy w cafosci lub w cz~sci odliczeniu od naleinego VAT
Wn 225, Ma 201 
Przelew VAT na rachunek urz~du skarbowego: 
a) z rachunku bieiClcego jednostki budietowej - Wn 225, Ma 130 
b) z rachunku bieiqcego samorzCldowego zakfadu budietowego - Wn 225, Ma 131 
Przelewy z tytufu innych zobowiClZan wobec budiet6w z rachunku bieiqcego: 

a) jednostki budietowej - Wn 225, Ma 130 
b) samorzqdowego zaktadu budietowego - Wn 225, Ma 131 

Typowe zapisy strony Ma konta 225 - Rozrachunki z budietami 
Naliczone i potrqcone w listach pfac zaliczki na podatek dochodowy ad os6b fizycznych - Wn 231, Ma 
225 
Naliczone odsetki za zwtok~ w ptaceniu zaliczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych - Wn 750, 
Ma 225 
Zobowiqzania podatkowe obciqiajqce koszty - Wn 403, Ma 225 
Naleiny VAT z tytutu sprzedaiy udokumentowanej fakturami VAT od sprzedaiy: 

a) jednostek budietowych - Wn 221, Ma 225 
b) samorzqdowych zaktad6w budietowych - Wn 201, Ma 225 

Odsetki naliczone od nieterminowych wptat VAT - Wn 751, Ma 225 
Zobowiqzania wobec budiet6w przej~te ad zlikwidowanych (potqczonych) jednostek - Wn 800, Ma 
225 

226 - Dtugoterminowe naleinosci budietowe 

Konto 226 stuiy do ewidencji dtugoterminowych naleinosci lub dtugoterminowych rozliczen 
z budietem. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg61nosci przypisane dtugoterminowe naleinosci jednostek 
dotyczqce dochod6w przysztych okres6w, w korespondencji z kontem 840, a takie przeniesienie 
naleinosci kr6tkoterminowych do dtugoterminowych, w korespondencji z kontem 221, natomiast na 
stronie Ma ujmuje si~ w szczeg61nosci przeniesienie naleinosci dtugoterminowych do 
kr6tkoterminowych w korespondencji z kontem 221, zaptat~ dtugoterminowych naleinosci 
budietowych w korespondencji z kontem 130 oraz regulacj~ dtugoterminowych naleinosci 
budietowych przez przeniesienie prawa wfasnosci od dfuinik6w na rzecz jednostek budietowych 
w korespondencji z kontem 011, 020, 013, 310. 
Ewidencja szczeg6fowa do konta 226 prowadzi si~ wg jednostek, kt6rych naleinosci te dotyczij. 
Konto 226 moie wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza wartost dtugoterminowych naleino.sci. 

229 - Pozostate rozrachunki publicznoprawne 



Konto 229 stuiy do ewidencji, innych nii z budietami, rozrachunk6w publicznoprawnych, 
a w szczeg61nosci z tytutu ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych oraz funduszu pracy wobec ZUS 
i zobowiClzan wobec PFRON. 
Na stronie Wn ujmuje si~ naleinosci oraz sptat~ i zmniejszenie zobowiClzan, a na stronie Ma -
zobowiqzania, sptat~ i zmniejszenie naleinosci z tytutu rozrachunk6w publicznoprawnych. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 229 powinna zapewnic moiliwosc ustalenia stanu 
naleinosci i zobowiqzan wedtug tytut6w rozrachunk6w oraz podmiot6w, z kt6rymi Sq dokonywane 
rozliczenia. 
Konto 229 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleinosci, a saldo Ma - stan 
zobowiqzan. 

Typowe zapisy strony Wn konta 229- Pozostate rozraehunki publieznoprawne 
Naliezone w listach ptae zasitki pokrywane ze srodk6w ZUS - Wn 229, Ma 231 
Przelew sktadek do ZUS pomniejszony 0 wyptaeone zasitki i zobowiqzan wobec PFRON: 

a) w jednostkaeh budietowych - Wn 229, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 229 - Pozostate rozraehunki publieznoprawne 
Potr<lcenie w listaeh ptac sktadek na Fundusz Ubezpieczen Spotecznyeh ptaconych przez pracownik6w 
- Wn 231, Ma 229 
Naliczenie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy ptaconyeh przez praeodawc~ od 
wynagrodzen - Wn 405, Ma 229 
Korekty zwi~kszajqce kwoty naliczonych sktadek ptaconyeh przez: 
a) pracownik6w - Wn 231, Ma 229 
b) pracodawc~ - Wn 405, Ma 229 

231 - Rozrachunki z tytutu wynagrodzen 

Konto 231 stuiy do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytutu 
wyptat pieni~znych i swiadczen rzeezowych zaliezonyeh, zgodnie z odr~bnymi przepisami, do 
wynagrodzen, a w szczeg61nosei naleinosci za prae~ wykonywanq na podstawie stosunku pracy, 
umowy zleeenia, umowy 0 dzieto, umowy ageneyjnej i innych um6w zgodnie z odr~bnymi przepisami. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg61nosci wyptaty pieni~ine lub przelewy wynagrodzen, wyptaty 
zaliezek na poezet wynagrodzen, wartosc wydanyeh swiadczen rzeczowyeh zaliczanych do 
wynagrodzen oraz potrqcenia wynagrodzen obciqiajqce pracownika, natomiast na stronie Ma ujmuje 
sifi zobowiqzania jednostki z tytutu wynagrodzen. 
Ewidencja szezeg6towa prowadzona do konta 231 powinna zapewniC moiliwosc ustalenia stan6w 
naleinosei i zobowiqzan z tytutu wynagrodzen i swiadezen zaliezanych do wynagrodzen. 
Konto 231 moie wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleinosei, a saldo Ma - stan 
zobowiqzan jednostki z tytutu wynagrodzen. 

Typowe zapisy strony Wn konta 231-Rozraehunki z tytutu wynagrodzen 
Wyptata wynagrodzen i zaliczek na wynagrodzenia: 
a) z kasy - Wn 231, Ma 101 
b) z raehunku bieiqcego jednostki budietowej - Wn 231, Ma 130 
Potrqcenia w listaeh ptae obciqiaj'lee pracownika z tytutu: 
a) zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizyeznych - Wn 231, Ma 225 
b) sktadek ZUS optaeanych przez pracownika - Wn 231, Ma 229 
e) sktadek na dobrowolne ubezpieczenia osobowe - Wn 231, Ma 240 
d) sktadek i sptat poiyczek do pracowniezej kasy zapomogowo-poiyczkowej - Wn 231, Ma 240 
e) sptat poiyczek z zaktadowego funduszu swiadezen socjalnyeh - Wn 231, Ma 240 
f) nierozliczonyeh zaliczek i innych naleinosci od praeownik6w - Wn 231, Ma 234 
g) pozostatych zobowiqzan pracownik6w - Wn 231, Ma 240 



Typowe zapisy strony Ma konta 231 - Rozrachunki z tytutu wynagrodzen 
Na/iczone w listach ptac wynagrodzenia brutto dziatalnosci bieiCjcej - Wn 404, Ma 231 
Wynagrodzenia z um6w zlecenia i 0 dzieto obciCjiajCjce koszty inwestycji - Wn 080, Ma 231 
Zasitki ze srodk6w ZUS naliczone w listach ptac - Wn 229, Ma 231 
Przedawnione lub umorzone naleinosci z tytutu wynagrodzen dotyczCjce dziatalnosci operacyjnej -
Wn 761 

234 - Pozostate rozrachunki z pracownikami 

Konto 234 stuiy do ewidencji naleinosci, roszczen i zobowiCjzan wobec pracownik6w z innych tytut6w 
nii wynagrodzenia . 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg6/nosci: 
wyptacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciC}iajCjce jednostk~, 
naleinosci od pracownik6w z tytutu dokonanych przez jednostk~ swiadczen odptatnych, 
na/einosci z tytutu poiyczek z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych, 
na/einosci i roszezenia od praeownik6w z tytutu niedobor6w i szk6d, 
de/egacje pracownicze, 
zaptacone zobowiCjzania wobee pracownik6w. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w szezeg6/nosei: 
wydatki wytoione przez praeownik6w w imieniu jednostki, 
roz/iczone zaliczki i zwroty srodk6w pieni~inyeh, 
wptywy naleinosci od pracownik6w. 
Ewideneja szczeg6towa prowadzona do konta 234 powinna zapewniC moiliwosc ustalenia stanu 
naleinosci, roszezen i zobowiCjzan wedtug tytut6w rozrachunk6w. 
Konto 234 moie wykazywac dwa salda . Sa/do Wn oznaeza stan naleinosci i roszezen, a saldo Ma -
stan zobowiC}zan wobee pracownik6w. 

Typowe zapisy strony Wn konta 234-Pozostate rozraehunki z praeownikami 
Wyptaeone pracownikom zaliezki i zwrot praeownikom wydatk6w poniesionyeh za jednostk~: 
a) z kasy - Wn 234, Ma 101 
b) z rachunku bieiCjeego jednostki budietowej na raehunek bankowy praeownika-Wn 234,Ma 130 
Naleinosci z tytutu wyptaeonych praeownikom poiyezek udzielonych ze srodk6w zaktadowego 
funduszu swiadezen socjalnych: 
a) z kasy - Wn 234, Ma 101 
b) z raehunku zaktadowego funduszu swiadezen soejalnych na rachunek bankowy pracownika nie 
emeryt6w) - Wn 234, Ma 135 
e) przej~te od zlikwidowanyeh (potqezonych) jednostek - Wn 234, Ma 851 
Naleinosci od praeownik6w z tytutu niedobor6w i szk6d - Wn 234, Ma 760 
Delegacje pracownicze - Wn 234 Ma 101, 130 
Wydatki poniesione przez praeownik6w z wtasnyeh srodk6w odniesione w ci~iar koszt6w: 
wartosc netto faktury powi~kszona 0 VAT niepodlegajCjcy odliczeniu - Wn konta zespotu 4, 
Ma 234 
b) VAT podlegajCjcy odliczeniu - Wn 225, Ma 234 
Wptyw na raehunek zaktadowego funduszu swiadezen soejalnych kwot potrqeonyeh z wynagrodzen 
praeownik6w na poezet sptat rat poiyezek - Wn 135, Ma 234 
Zwroty zaliezek niewykorzystanyeh przez praeownik6w na wydatki - Wn 234, Ma konta zespotu 1 
Typowe zapisy strony Ma konta 234-Pozostate rozrachunki z pracownikami 
Wptaty pozostatych naleinosei od pracownik6w - Wn konta zespotu 1, Ma 234 
Rozliczenie delegacji stuibowych - Wn 409 Ma 234 



240 - Pozostate rozrachunki 

Konto 240 stuiy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleinosci, roszczen oraz zobowi<lzan 
nieobj~tych ewidencj<l na kontach 201-234. Konto 240 moie bye uiywane r6wniei do ewidencji 
poiyezek i rOinego rodzaju rozliezen, a takie kr6tko- i dtugoterminowych naleinosci funduszy 
celowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ powstate naleinosci i roszczenia oraz sptat~ i zmniejszenie zobowi<lzan, 
a na stronie Ma - powstate zobowi<lzania oraz sptat~ i zmniejszenie naleinosci i roszczen . 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 240 powinna zapewnie ustalenie rozrachunk6w, 
roszezen i rozlkzen z poszezeg61nyeh tytut6w oraz poszczegolnych kontrahent6w i os6b. 
Konto 240 moie miee dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleinosci i roszczen, a saldo Ma - stan 
zobowiClzan. 
Na koncie tym ewidencjonuje si~ w szczeg6lnosci: 
- rozrachunki z tytutu sum na zlecenie i sum depozytowych, 
- rozliczenie niedobor6w szk6d i nadwyiek, 
- rozraehunki z tytutu potrCleen na listach wynagrodzen z innych tytut6w nii podatki i sktadki ZUS 
- rozraehunki z tytutu zaliczek przekazanych na wsp61ne inwestycje 
- roszczenia sporne, 
- mylne obeiClienia i uznania rachunk6w bankowych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 240-Pozostate rozrachunki 
Zwrot otrzymanych wadi6w przetargowych i zabezpieczen naleiytego wykonania um6w - Wn 240, 
Ma 139 
Zatrzymane wadia przetargowe przekazane na rachunek bieiClcy, w przypadkach okreslonych wart. 
46 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publkznych - Wn 240, Ma 760 
Zwrot niewykorzystanych srodk6w z sum na zlecenie - Wn 240, Ma 139 
Przekazanie innym podmiotom efekt6w inwestycyjnych zrealizowanych z otrzymanych sum na 
zleeenie - Wn 240, Ma 080 
Przelew w ustawowym terminie srodk6w na rachunek zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych 
w jednostce budietowej - Wn 240, Ma 130 
Niestuszne obciClienia i korekty pomytkowych uznan bankowych - Wn 240 Ma 130, 135, 139 
Wyptaty z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych dla os6b nieb~dClcych pracownikami 
(emeryt6w, rencist6w) - Wn 240 Ma 101, 135 
Wyptaty diet radnym, sottysom, straiakom - Wn 240 ma 101, 130, 

Typowe zapisy strony Ma konta 240 - Pozostate rozrachunki 
Wptata na rachunek bankowy wadi6w przetargowych i zabezpieczen naleiytego wykonania um6w -
Wn 139, Ma 240 
Wptyw sum na zlecenie - Wn 139, Ma 240 
Oprocentowanie srodk6w na rachunkach depozytowych i sum na zlecenie - Wn 139, Ma 240 
ZobowiClzania z tytutu potrqcen dokonanych w Iistach ptac z innych tytut6w nii zaliczki na podatek 
dochodowy od os6b fizycznych i sktadki ZUS obciCliajqce pracownika (w tym sptaty poiyczek 
z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych) - Wn 231, Ma 240 
Roszczenia sporne z tytutu wynagrodzen dochodzone przez pracownik6w na drodze sCldowej - Wn 
231, Ma 240 
Roszczenia sporne z tytutu rozliczen z kontrahentami dochodzone przez nich na drodze sCldowej - Wn 
201, Ma 240 
Srodki na inwestycje przekazane przez inne podmioty na realizacj~ inwestycji wsp61nej - Wn 139, Ma 
240 
Zobowiqzania wobec zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych z tytutu odpis6w naliczonych 
w ci~iar koszt6w, leez nieprzekazanych na rachunek srodk6w tego funduszu - Wn 405, Ma 240 



245 - Wptywy do wyjasnienia 

Konto sfuiy do ewidencji wptaconych, a niewyjasnionych kwot naleinosci z innych tytuf6w nii 
dochody budietowe. Ewidencj~ szczeg6fowq do konta 245 prowadzi si~ wg poszczeg61nych 
rachunk6w bankowych i wptat. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg61nosci kwoty wyjasnionych wptat i ich zwroty, a na stronie Ma -
kwoty niewyjasnionych wptat. 
Konto 245 moie wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza stan niewyjasnionych wpfat. 

Typowe zapisy strony Wn konta 245 - Wptywy do wyjasnienia 
Zwrot wpfat naleinosci z innych tytuf6w nii dochody budietowe po ich wyjasnieniu z rachunku 
bieiqcego - Wn 245, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 245 - Wptywy do wyjasnienia 
Niewyjasnione wpfaty naleinosci z innych tytuf6w nii dochody budietowe na rachunek bieiqcy 
jednostki - Wn 130, Ma 245 

290 - Odpisy aktualizujqce naleinosci 

Konto 290 sfuiy do ewidencji odpis6w aktualizujqcych naleinosci wqtpliwych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zmniejszenie wartosci odpis6w aktualizujClcych naleinosci, a na stronie Ma 
- zwi~kszenie wartosci odpis6w aktualizujClcych naleinosci. Ewidencj~ szczeg6fowq do konta 290 
prowadzi si~ wg tytuf6w i poszczeg61nych kontrahent6w. 
Saldo konta 290 oznacza wartosc odpis6w aktualizujqcych naleinosci. 

Typowe zapisy strony Wn konta 290-Qdpisy aktualizujqce naleinosci 
Odpisanie naleinosci niesciqgalnych, umorzonych i przedawnionych do wysokosci uprzednio 
dokonanych odpis6w aktualizacyjnych dotyczqcych naleinosci: 

a) jednostek budietowych - Wn 290, Ma 720 
b) zakfadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 290, Ma 851 

Zmniejszenie wartosci odpis6w aktualizacyjnych naleinosci z tytutu operacji finansowych ze wzgl~du 
na ustanie przyczyn uzasadniajqcych ich dokonanie: 

a) jednostek i samorzqdowych zakfad6w budietowych - Wn 290, Ma 750 
b) zakfadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 290, Ma 851 

Zmniejszenie wartosci odpis6w aktualizacyjnych ze wzgl~du na ustanie przyczyn uzasadniajClcych ich 
dokonanie: 

a) jednostek i samorzqdowych zakfad6w budietowych - Wn 290, Ma 760 
b) zakfadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 290, Ma 851 

Typowe zapisy strony Ma konta 290-0dpisy aktualizujClce naleinosci 
Odpisy aktualizujqce wqtpliwe naleinosci jednostek i samorzqdowych zaktadow budzetowych, z 
wyfClczeniem naleinosci z tytufu operacji finansowych - Wn 761, Ma 290 
Odpisy aktualizujqce wqtpliwe naleinosci jednostek i samorzqdowych zaktadow budietowych z tytufu 
operacji finansowych - Wn 751, Ma 290 
Odpisy aktualizujqce wqtpliwe naleinosci zakfadowego funduszuswiadczen socjalnych - Wn 851, Ma 
290 

Zespof 3 - Materiafy i towary 

Konta zespotu 3 stUZq do ewidencji zapasow materiafow (konta 310 i 340) i towarow (konta 330 
i 340) oraz rozliczenia zakupu materiafow, towarow i usfug (konto 300). 



Na kontach 310 i 330 prowadzi si~ ewidencj~ zapas6w materiat6w i towar6w znajdujClcych si~ 

w magazynach wfasnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jezeli koszty zwiClzane bezposrednio 
z zakupem sCl odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia stanu 
zapas6w wg miejsc ich znajdowania si~ i os6b, kt6rym powierzono piecz~ nad nimi, a w odniesieniu 
zapas6w materiat6w i towar6w obj~tych ewidencjq ilosciowo - wartosciowq, takze wg ich rodzaj6w 
i grup. 

310 - Materiaty 

Konto 310 stuzy do ewidencji zapas6w materiat6w, w tym takze opakowan i odpadk6w, znajdujClcych 
si~ w magazynach wtasnych i obcych oraz we wtasnym i obcym przerobie. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zwi~kszenie ilosci i wartosci stanu zapasu materiaf6w, a na stronie Ma -
jego zmniejszenia. Ewidencja szczeg6fowa do konta 310 powinna pozwalac na ustalenie materiaf6w 
wg ich rodzaj6w, os6b materialnie odpowiedzialnych, miejsc sktadowania 
Konto 310 moze wykazywac saldo Wn, kt6re wyraza stan zapas6w materiaf6w w cenach zakupu. 
ewidencyjnych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 310-Materiaty 
Materiafy przyj~te do magazynu z tytufu: 

a) nieodptatnego otrzymania - Wn 310, Ma 760 
b) zlikwidowanych (potqczonych) jednostek - Wn 310, Ma 800 

Stwierdzone r6znice inwentaryzacyjne w magazynie materiaf6w: 
a) nadwyzki - Wn 310, Ma 240 

Wartosc materiaf6w ustalona na koniec roku zwi~kszajqca stan zapas6w - Wn 310, Ma 401 

Typowe zapisy strony Ma konta 31D-Materiaty 
Wydanie materiat6w z magazynu do zuzycia lub przerobu - Wn 401, Ma 310 
Wydanie materiat6w na potrzeby inwestycji wykonywanych systemem gospodarczym, tj. materiat6w 
zakupionych ze srodk6w przeznaczonych na wydatki: 
a) inwestycyjne - Wn 080, Ma 310 
b) biezClce - Wn 401, Ma 310 
Stwierdzone r6znice inwentaryzacyjne w magazynie materiat6w 
a) niedobory - Wn 240, Ma 310 
Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych materiat6w - Wn 761, Ma 310 

330 -Towary 

Konto 330 jest przeznaczone do ewidencji zapasow towarow. EwidencjCl na tym koncie obejmuje si~ 
towary znajdujqce si~ zar6wno we wfasnych magazynach, punktach sprzedazy, punktach przerobu, 
jak r6wniez w magazynach obcych i przerobie obcym. 
Na stronie Wn konta 330 ujmuje si~ zwi~kszenie ilosci i wartosci stanu zapas6w towarow, a na 
stronie Ma - jego zmniejszenia. 
Konto 330 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan zapas6w towar6w w cenach zakupu, 
nabycia lub w statych cenach ewidencyjnych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 330 - Towary 
a) przychod towar6w z zakupu (w cenie zakupu lub nabycia) - Wn 330, Ma 101,201,234 
b) nadwyzka zapas6w - Wn 330, ma 240 
c) zwrot towar6w sprzedanych - Wn 330, ma 730 
d) otrzymanie nieodpfatnie - Wn 330, Ma 760 



Typowe zapisy strony Ma konta 330 - Towary 
a) rozch6d towar6w sprzedanych - Wn 730, Ma 330 
b) niedobory i szkody w zapasach - Wn 240, Ma 330 
c) przekazanie nieodptatnie - Wn 761 Ma, 761 

Zesp6t 4 - Koszty wedtug rodzaj6w i ich rozliczenie 

Konta zespotu 4 stuzCl do ewidencji koszt6w w uktadzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione 
koszty ujmuje sil;l w ksil;lgach rachunkowych w momencie ich powstania niezaleznie od terminu ich 
zaptaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztow dokonuje sil;l na podstawie dokumentow 
korygujqcych koszty (np. faktur korygujqcych). 
Nie ksi~guje si~ na kontach zespotu 4 koszt6w finansowanych, zgodnie z odrl;lbnymi przepisami, 
z funduszy celowych i innych oraz kosztow inwestycji, pozostatych koszt6w operacyjnych, kosztow 
operacji finansowych. 
Ewidencj~ szczeg6towCl do kont zespotu 4 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, ana liz oraz w spos6b umozliwiajqcy 
sporzqdzenie sprawozdan finansowych, sprawozdan budzetowych lub innych sprawozdan 
okreslonych w odr~bnych przepisach obowiClzujClcych jednostkl;l. 
Ustala si~, ie faktury i rachunki dotyczClce poprzedniego miesiqca sprzedazy, kt6re nie zostaty 
zaptacone, a wptyn~ty do Urz~du Gminy lub jednostek obstugiwanych w okresie najp6zniej do 9 dnia 
nast~pnego miesiqca dotyczClce miesi~cy styczen - listopad oraz za miesiClc grudzien do 31 stycznia, 
ujmuje si~ w ewidencji ksi~gowej pod datq ostatniego dnia poprzedniego miesiqca na podstawie PK, 
jako zobowiqzanie . 

400 - Amortyzacja 

Konto 400 stuiy do ewidencji naliczonych odpis6w amortyzacji od srodk6w trwatych i wartosci 
niematerialnych i prawnych, od ktorych odpis6w umorzeniowych dokonuje si~ stopniowo wed tug 
stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn ujmuje si~ naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma 
- ewentualne zmniejszenie odpis6w amortyzacyjnych oraz przeniesienie w koncu roku salda konta na 
wynik finansowy. 
Konto 400 moze wykazywac w ciClgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraia wysokosc 
poniesionych koszt6w amortyzacji. Saldo przenosi si~ w koncu roku obrotowego na konto 860 -
wynik finansowy. 
Na koniec roku obrotowego konto 400 nie wykazuje salda. 
Jednostka ustala, ie umorzenie i amortyzacja srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych 
i prawnych odbywa si~ zgodnie z ustawq 0 podatku dochodowym od os6b prawnych - zatqcznik Nr 1. 

Typowe zapisy strony Wn konta 400-Amortyzacja 
Naliczenie na koniec roku odpis6w amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo srodk6w trwatych 
zwiClzanych z nieodptatnie prowadzonij dziatalnosciij podstawowij - Wn 400, Ma 071 
Naliczenie na koniec roku odpis6w amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo wartosci niematerial
nych i prawnych zwiClzanych z nieodptatnie prowadzonij dziatalnosciCl podstawowij- Wn 400, Ma 071 

Typowe zapisy strony Ma konta 400 - Amortyzacja 
Przeksi~gowanie na koniec roku kwoty odpis6w amortyzacyjnych na wynik finansowy - Wn 860, Ma 
400 

401- Zuiycie materiat6w i energii 

Konto 401 stuiy do ewidencji koszt6w zuiycia materiat6w i energii na cele dziatalnosci podstawowej, 
pomocniczej i og61nego zarzCldu . 



Na stronie Wn ujmuje si~ poniesione koszty z tytutu zuzycia materiat6w i energii, a na stronie Ma -
zmniejszenie poniesionych koszt6w z tytutu zuzycia materiat6w i energii oraz na dzien bilansowy 
przeniesienie salda poniesionych w ciqgu roku koszt6w zuzycia materiat6w i energii na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 401 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 421, 422, 423, 424, 426 oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb 
planowania, analiz oraz w spos6b umozliwiajqcy sporzqdzenie sprawozdan finansowych, sprawozdan 
budzetowych oraz innych sprawozdan okreslonych w odr~bnych przepisach . 

Typowe zapisy strony Wn konta 401 - Zuzycie materiat6w i energii 
Zuzycie materiat6w pochodzqcych bezposrednio z zakupu (wartosc w cenie zakupu lub cenie nabycia 
pomniejszona 0 VAT podlegajqcy odliczeniu): 

a} na podstawie otrzymanych faktur zakupu - Wn 401, Ma 201 
b) za got6wk«:: z udzielonych zaliczek lub ze srodk6w wtasnych pracownik6w - Wn 401, Ma 234 

Zuzycie energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na podstawie faktur VAT pomniejszone 
o VAT podlegajqcy odliczeniu - Wn 401, Ma 201 
Jednorazowe umorzenie naliczone od wydanych do uzywania pozostatych srodk6w trwatych, zbior6w 
bibliotecznych w bibliotekach oraz wartosci niematerialnych i prawnych - Wn 401, Ma 072 

Typowe zapisy strony Ma konta 401 - Zuzycie materiat6w i energii 
Przeksi«::gowanie na koniec roku koszt6w z tytutu zuzycia materiat6w i energii - Wn 860, Ma 401 
Ustalony na dzien bilansowy stan material6w odpisanych w koszty na dzien ich zakupu - Wn 310, Ma 
401 

402- Ustugi obce 

Konto 402 stuzy do ewidencji kosztow z tytutu ustug obcych wykonywanych na rzecz dziatalnosci 
podstawowej jednostki. 
Na stronie Wn ujmuje si~ poniesione koszty ustug obcych, a na stronie Ma - zmniejszenie 
poniesionych koszt6w oraz na dzien bilansowy przeniesienie kosztow ustug obcych na konto 860. 
Ewidencj«:: szczeg6towq do konta 402 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 427, 428, 430, 433, 434, 436, 438, 439, 440 oraz w przekrojach 
dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umozliwiajqcy sporzqdzenie 
sprawozdan finansowych, sprawozdan budietowych oraz innych sprawozdan okreslonych 
w odr~bnych przepisach . 

Typowe zapisy strony Wn konta 402 - Ustugi obce 
Zakup ustug odniesiony w ci~zar koszt6w rodzajowych (wartosc w cenie zakupu lub cenie nabycia po
mniejszona 0 VAT podlegajqcy odliczeniu): 

a} na podstawie otrzymanych faktur zakupu - Wn 402, Ma 201 
b} optaconych gotowkq z udzielonych zaliczek lub ze srodk6w wtasnych pracownik6w jednostek 

samorzqdu terytorialnego - Wn 402, Ma 234 
Optaconych got6wkq z kasy - Wn 402, Ma 101 

Typowe zapisy strony Ma konta 402 - Ustugi obce 
Korekta zmniejszen kosztow ustug obcych w zwiqzku z nieoptaceniem faktur odsprzedaiy w biezqcym 
roku budietowym - Wn 201, Ma 402 (zapis ujemny) 
Zmniejszenie kosztow ustug obcych na podstawie faktur korygujqcych otrzymanych w biezqcym roku 
budzetowym - Wn 201, Ma 402 
Przeksi~gowanie na koniec roku kosztow z tytutu ustug obcych - Wn 860, Ma 402 



403 - Podatki i optaty 

Konto 403 stuiy w szczeg61nosci do ewidencji koszt6w z tytutu podatku akcyzowego, od 
nieruchomosci i od srodk6w transportu, od czynnosci cywilnoprawnych oraz optat 0 charakterze 
podatkowym, a takie opfaty notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz sktadek i wptat do 
organizacji mi~dzynarodowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ poniesione koszty z ww. tytuf6w, a na stronie Ma - zmniejszenie 
poniesionych koszt6w oraz na dzien bilansowy - przeniesienie koszt6w z tego tytufu na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 403 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 285, 414, 443, 448, 450, 451, 452, 453. 

Typowe zapisy strony Wn konta 403 - Podatki i optaty 
Przypisane do zaptaty podatki obciqiajqce koszty dziatalnosci podstawowej - Wn 403, Ma 225 
Przypisane do zaptaty sktadki na PFRON - Wn 403, Ma 229, 
Przypisane do zaptaty optaty obciqiajqce koszty dziatalnosci podstawowej - Wn 403, Ma 240 
Podatki i optaty nieprzypisane optacone: 

a) z rachunku bieiqcego jednostki budietowej - Wn 403, Ma 130 
b) got6wkq z zaliczek wyptaconych pracownikom lub ze srodk6w wfasnych pracownik6w

Wn 403, Ma 234 

Typowe zapisy strony Ma konta 403 - Podatki i optaty 
Zmniejszenia podatk6w w wyniku zfozonych korekt - Wn 225, Ma 403 
Zmniejszenia optat w wyniku zfozonych korekt - Wn 240, Ma 403 
Przeksi~gowanie na koniec roku koszt6w z tytutu podatk6w i optat - Wn 860, Ma 403 

404 - Wynagrodzenia 

Konto 404 sfuiy do ewidencji koszt6w dziafalnosci podstawowej z tytutu wynagrodzen 
z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy 0 prac~, umowy 
zlecenia, umowy 0 dzieto, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odr~bnymi przepisami. 
Na stronie Wn ujmuje si~ kwot~ naleznego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia 
brutto (tj. bez potrqcen z r6znych tytuf6w dokonywanych na listach pfac), natomiast na stronie Ma 
ksi~guje si~ korekty uprzednio zewidencjonowanych koszt6w dziafalnosci podstawowej z tytufu 
wynagrodzen oraz na dzien bilansowy przenosi si~ je na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 404 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6fowosci paragrafu 401,404,410,417. 

Typowe zapisy strony Wn konta 404 - Wynagrodzenia 
Wynagrodzenia brutto naliczone w listach ptac na podstawie um6w 0 prac~, um6w zlecenia 
i 0 dZieto, um6w agencyjnych i innych um6w wynikajqcych z odr~bnych przepis6w - Wn 404, Ma 231 

Typowe zapisy strony Ma konta 404 - Wynagrodzenia 
Korekty koszt6w wynagrodzen w zwiqzku z refundacjq wydatk6w - Wn 240, Ma 404 
Przeksi~gowanie na koniec roku koszt6w poniesionych wynagrodzen - Wn 860, Ma 404 

405 - Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 

Konto 405 sfuiy do ewidencji koszt6w dziatalnosci podstawowej z tytutu r6inego rodzaju swiadczen 
na rzecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~, umowy 0 dzieto 
i innych um6w, kt6re nie Sq zaliczane do wynagrodzen. 
Na stronie Wn ujmuje si~ poniesione koszty z tytutu ubezpieczen spotecznych i swiadczen na rzecz 
pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~, umowy 0 dziefo i innych 



um6w, kt6re nie sCf zaliczane do wynagrodzen, natomiast na stronie Ma ujmuje si~ zmniejszenie 
koszt6w z tytutu ubezpieczenia spotecznego i swiadczen na rzecz pracownik6w i os6b fizycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~, umowy 0 dzieto i innych um6w, a na dzien bilansowy 
przenosi si~ je na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towCf do konta 405 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 302,411,412,428,444,470. 

Typowe zapisy strony Wn konta 405 - Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 
Naliczenie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy ptaconych przez pracodawc~ od 
wynagrodzen dotyczCfcych dziatalnosci operacyjnej - Wn 405, Ma 229 
Naliczenie odpis6w na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych - Wn 405, Ma 240 

Typowe zapisy strony Ma konta 405 - Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 
Zmniejszenie obciCfien na rzecz ZUS w zwiqzku z refundacjq poniesionych wydatk6w - Wn 229, Ma 
405 
Przeksi~gowanie na koniec roku poniesionych koszt6w z tytutu ubezpieczen i innych swiadczen - Wn 
860, Ma 405 

409 - Pozostate koszty rodzajowe 

Konto 409 stuiy do ewidencji koszt6w dziatalnosci podstawowej, kt6re nie kwalifikujq si~ do uj~cia na 
kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje si~ w szczeg61nosci zwroty wydatk6w za uiywanie 
samochod6w prywatnych pracownik6w do zadan stuibowych, koszty krajowych i zagranicznych 
podr6iy stuibowych, koszty ubezpieczen majqtkowych i osobowych, odprawy z tytutu wypadk6w 
przy pracy oraz innych koszt6w niezaliczanych do koszt6w dziatalnosci finansowej i pozostatych 
koszt6w operacyjnych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ poniesione koszty z ww. tytut6w, a na stronie Ma - ich zmniejszenie oraz na 
dzien bilansowy ujmuje si~ przeniesienie koszty na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 409 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 290, 302,303, 419, 441, 442, 443, 461. 

410 - Inne swiadczenia finansowane z budietu 

Konto 410 stuiy do ewidencji koszt6w dziatalnosci operacyjnej jednostki. Na koncie tym ujmuje si~ 
przede wszystkim wptaty na fundusze celowe panstwowe, diety radnych, diety dla cztonk6w komisji 
dziatajqcych przy jst, zwrot koszt6w podr6iy radnych i cztonk6w komisji, swiadczenia spoteczne 
wyptacane w formie pieni~inej, stypendia dla uczni6w i student6w. Na stronie Wn konta 410 ujmuje 
si~ koszty z w.w. tytut6w, a na stronie Ma - ich zmniejszenia oraz na dzien bilansowy ujmuje si~ 
poniesione koszty na konto 860. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 410 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 303, 311, 321, 324, 325, 326, 413, 430 (ustugi oswiaty). 

411 - Pozostate obciqienia 

Konto 411 stuiy do ewidencji koszt6w dziatalnosci , kt6re nie kwalifikujq si~ do uj~cia na kontach 400 
- 405, 409 - 410. Na koncie tym ujmuje si~ przede wszystkim zwroty w nast~pnym roku 
nieprawidtowo wykorzystanych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokosci, kary i odszkodowania 
na rzecz os6b fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zakup swiadczen 
zdrowotnych dla os6b nieobj~tych obowiCfzkowi ubezpieczenia zdrowotnego. 
Na stronie Wn konta 411 ujmuje si~ koszty z w.w. tytut6w, a na stronie Ma - ich zmniejszenia oraz na 
dzien bilansowy ujmuje si~ poniesione koszty na konto 860. 



Ewidencj~ szczeg6fowCl do konta 411 prowadzi si~ wg podziatek klasyfikacji planu finansowego 
w szczeg6towosci paragrafu 290, 291, 293, 294, 429,459,460. 

Zesp6f 7 - Przychody, dochody i koszty 

Konta zespotu 7 sfuiCl do ewidencji: 
przychod6w i koszt6w ich osiClgni~cia z tytutu sprzedaiy produkt6w, towar6w, przychod6w i koszt6w 
operacji finansowych oraz pozostafych przychod6w i koszt6w operacyjnych, 
podatk6w nieuj~tych na koncie 403, 
dotacji i subwencji otrzymanych, kt6re wpfywajCl na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. 
Ewidencj~ szczeg6fowCl prowadzi si~ wg pozycji planu finansowego oraz stosownie dla potrzeb 
planowania, analizy i sprawozdawczosci oraz obliczenia podatk6w. 

720 - Przychody z tytufu dochod6w budietowych 

Konto 720 sfuiy do ewidencji przychod6w z tytutu dochod6w budietowych zwiClzanych bezposrednio 
z podstawowCl dziafalnosciCl jednostki, w szczeg61nosci dochod6w, do kt6rych zalicza si~ podatki, 
sktadki, optaty, inne dochody budietu panstwa, jednostek samorzCldu terytorialnego oraz innych 
jednostek, naleine na podstawie odr~bnych ustaw lub um6w mi~dzynarodowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ odpisy z tytufu dochod6w budietowych, a na stronie Ma - przychody 
z tytufu dochod6w budietowych. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 720 powinna zapewniC wyodr~bnienie przychod6w 
z tytufu dochod6w budietowych wg pozycji planu finansowego. W zakresie podatkowych 
i niepodatkowych dochod6w budietowych ewidencja szczeg6fowa jest prowadzona wedfug zasad 
rachunkowosci podatkowej, natomiast w zakresie podatk6w pobieranych przez inne organy 
ewidencj~ szczeg6fowCl stanowiCl sprawozdania a dochodach budietowych sporzCldzane przez te 
organy. 
W koncu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi si~ na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie 
wykazuje salda. 

Typowe zapisy strony Wn konta 720 - Przychody z tytutu dochod6w budietowych 
Przeksi~gowanie na koniec roku salda konta 720 w samorzCldowych jednostkach budietowych na 
wynik finansowy - Wn 720, Ma 860 
Korekty zmniejszajClce przychody jednostek budietowych z tytufu dochod6w budietowych, 
zwiClzanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rZCldowej i innych zadan zleconych 
ustawami: 

a) nieopodatkowanych VAT - Wn 720, Ma 221 
b) opodatkowanych VAT w wartosci korekty netto - Wn 720, Ma 221 

Odpis przychod6w z tytufu podatk6w i opfat pobieranych przez urzCld jednostki samorzCldu 
terytorialnego - Wn 720, Ma 221 
Odpis z tytutu naleinego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadptat - Wn 720, Ma 
221 
Przychody urz~du z tytutu dochod6w budietu jednostki samorzCldu terytorialnego nieuj~tych 

w planach finansowych innych jednostek budietowych - Wn 800, Ma 720 
Pozostate przychody samorzCldowych jednostek budietowych z tytufu dochod6w budietowych: 

a) nieopodatkowanych VAT - Wn 221, Ma 720 
b) opodatkowanych VAT w wartosci netto - Wn 221, Ma 720 

Typowe zapisy strony Ma konta 720 - Przychody z tytutu dochod6w budietowych 
Przypis przychod6w z tytutu podatk6w i opfat pobieranych przez urztld jednostki samorztldu 
terytorialnego - Wn 221, Ma 720 



Przychody jednostek budzetowych z tytutu dochod6w budzetowych, zwi,ganych z wykonywaniem 
zadan z zakresu administracji rZCldowej i innych zadan zleconych ustawami: 

a) nieopodatkowanych VAT - Wn 221, Ma 720 
b) opodatkowanych VATw wartosci faktury netto - Wn 221, Ma 720 

Przypis innych naleznosci ubocznych od podatk6w i optat w kwocie wptaconej - Wn 221, Ma 720 
Korekty zwi~kszajClce przychody jednostek budzetowych z tytutu dochod6w budzetowych, 
zwiClzanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rZCldowej j innych zadan zleconych 
ustawami: 

a) nieopodatkowanych VAT - Wn 221, Ma 720 
b) opodatkowanych VATw wartosci korekty netto - Wn 221, Ma 720 

730 - Sprzedaz towar6w i wartosc ich zakupu 

Konto 730 stuiy do ewidencji sprzedaiy towarow i wartosci ich zakupu. Na stronie Wn ujmuje si~ 
wartosc sprzedanych towar6w w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330. Za cen~ 
zakupu (nabycia) uwaia si~ r6wniei cen~ ewidencyjnCl skorygowanCl oodchylenia ad tej ceny. 
Na stronie Ma konta 730 ujmuje si~ przychody ze sprzedazy towar6w, w korespondencji z kontami 
przede wszystkim zespotu 1 i 2 oraz zespotu 0 i 8 bCldi 4 i 5. W koncu roku obrotowego przenosi si~: 
1) przychody ze sprzedazy towar6w na stron~ Ma konta 860 (Wn konto 730); 
2) wartosc sprzedanych towar6w w cenie zakupu na stron~ Wn konta 860 (Ma konto 730). 
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy strony Wn konta 730 - Sprzedaz towar6w i wartosc ich zakupu 

a) wartosc sprzedanych towar6w w cenie zakupu (nabycia) - Wn 730, Ma 330 
b) zmniejszenie przychod6w ze sprzedazy na skutek korekty faktur lub rachunk6w - Wn 730, Ma 101, 
201 
c) korekta przychodu ze sprzedaiy detalicznej brutto a wyliczony na koniec okresu nalezny VAT - Wn 
730, Ma 225 
d) przeniesienie w koncu roku przychod6w ze sprzedazy - Wn 730, Ma 860 

Typowe zapisy strony Ma konta 730 - Sprzedaz towar6w i wartosc ich zakupu 
a) przychody ze sprzedazy towar6w - Wn 101, 131, 201, Ma 730, 
b) przyj~cie towar6w zwr6conych przez odbiorc6w w wyniku uznanej reklamacji - Wn 330, Ma 730 
c) przeniesienie w koncu roku wartosci sprzedanych towar6w w cenie zakupu (nabycia) - Wn 860, 
Ma 730 
d) zaliczenie do przychod6w z tytutu sprzedaiy towar6w wptywow na rachunek bankowy wczesniej 
uznanych za niewyjasnione - Wn 245, ma 730 

750 - Przychody finansowe 

Konto 750 stuiy do ewidencji przychodow finansowych. 
Na stronie Ma ujmuje si~ przychody z tytutu operacji finansowych, w szczegolnosci przychody ze 
sprzedaiy papierow wartosciowych, przychody z udziat6w i akcji, dywidendy oraz odsetki ad 
udzielonych poiyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w wartosciowych oraz 
odsetki za zwtok~ w zaptacie naleinosci, dodatnie r6znice kursowe. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 750 powinna zapewnic wyodr~bnienie przychod6w 
finansowych z tytutu udziat6w w innych podmiotach gospodarczych, naleine jednostce odsetki ad 
pozyczek, zaptacone odsetki za zwtok~ od naleinosci ponadto ewidencj~ szczeg6towCl prowadzi si~ 
wg podziatek klasyfikacji dochod6w. 
W koncu roku obrotowego przenosi si~ przychody finansowe na stron~ Ma konta 860 (Wn konto 
750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda . 



Typowe zapisy strony Wn konta 750 - Przychody finansowe 
Przeniesienie w koncu roku przychod6w finansowych na wynik finansowy - Wn 750, Ma 860 

Typowe zapisy strony Ma konta 750 - Przychody finansowe 
Przypis odsetek od nieterminowych ptatnosci naleznosci z tytutu: 
a) dochod6w budzetowych (w tym r6wniez od naleznosci zwiqzanych z wykonywaniem zadan 
z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan zleconych ustawami) - Wn 221, Ma 750 
b) sprzedazy produkt6w i sktadnik6w majqtkowych w samorzqdowych zaktadach budzetowych - Wn 
201, Ma 750 
c) Odsetki od srodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym biezqcym jednostki budzetowej - Wn 
130, Ma 750 
d) Przychody finansowe ze sprzedazy udziat6w i akcji - Wn 130, Ma 750 
e) Dodatnie r6znice kursowe od zwr6conych zaliczek wyptaconych w walutach obcych - Wn 234, Ma 
750 
f) Dyskonto przy zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w wartosciowych - Wn 140, Ma 750 
g) Dodatnie r6znice kursowe od srodk6w zagranicznych zgromadzonych na biezqcym rachunku 
bankowym, ustalone na koniec kwartatu w jednostkach budzetowych - Wn 130, Ma 750 

751 - Koszty finansowe 

Konto 751 stuzy do ewidencji koszt6w finansowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ w szczeg61nosci wartosc sprzedanych udziat6w, akcji i innych papier6w 
wartosciowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredyt6w i pozyczek, odsetki za zwtok~ w zaptacie 
zobowiqzan, z wyjqtkiem obciqiajqcych srodki trwate w budowie, odpisy aktualizujqce wartosc 
naleznosci z tytutu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedazy weksli, czek6w obcych i papier6w 
wartosciowych, ujemne r6znice kursowe, z wyjqtkiem obciqzajqcych srodki trwate w budowie. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona do konta 751 powinna zapewnic wyodr~bnienie w zakresie 
koszt6w operacji finansowych - zarachowane odsetki od pozyczek i odsetki za zwtok~ od zobowiqzan. 
W koncu roku obrotowego przenosi si~ koszty operacji finansowych na stron~ Wn konta 860 (Ma 
konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy strony Wn konta 751- Koszty finansowe 
a) odpis aktualizujqcy dtugoterminowe aktywa finansowe - Wn 751, Ma 073 
b) odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz wyemitowanych instrument6w finansowych 
objE:te planem finansowym wydatk6w budzetowych urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego -
Wn 751, Ma 130 
b) ujemne r6Znice kursowe ustalone na koniec poszczeg61nych kwartat6w dotyczqce srodk6w 
w walutach obcych znajdujqcych si~ na rachunku bankowym biezqcym jednostki budzetowej - Wn 
751, Ma 130 
Odsetki za zwtok~ w zaptacie zobowiqzan naliczone na koniec poszczeg61nych kwartat6w z tytutu: 
a) dostaw i ustug - Wn 751, Ma 201 
b) zobowiqzan podatkowych - Wn 751, Ma 225 
Odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci z tytutu operacji finansowych - Wn 751, Ma 290 

Typowe zapisy strony Ma konta 751- Koszty finansowe 
PrzeksiE:gowanie na koniec roku koszt6w operacji finansowych na wynik finansowy - Wn 860, Ma 
751 



760 - Pozostafe przychody operacyjne 

Konto 760 sfuiy do ewidencji przychod6w niezwiCjzanych bezposrednio z podstawowCj dziatalnosciCj 
jednostki, w tym wszelkich innych przychod6w nii podlegajCjce ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 
750. 
W szczeg61nosci na stronie Ma ujmuje siE;:: 
przychody ze sprzedaiy materiat6w w wartosci cen zakupu lub nabycia materiat6w, 
przychody ze sprzedaiy srodk6w trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow 
trwatych w budowie, odpisane przedawnione zobowiCjzania, otrzymane odszkodowania, kary, 
nieodptatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe 
aktywa obrotowe, przychody 0 nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystCjpity incydentalnie 
rownowartosc odpis6w amortyzacyjnych od srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych 
i prawnych otrzymanych nieodptatnie przez samorzCjdowy zaktad budietowy, a takie od srodkow 
trwatych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie kt6rych samorzqdowy zaktad 
budietowy otrzymat srodki pieniE;:ine, w korespondencji ze stronq Wn konta 800, 
W koncu roku obrotowego przenosi si~ pozostate przychody operacyjne na stron~ Ma konta 860, 
w korespondencji ze stronq Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 
Do pozostatych kosztow i przychodow operacyjnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 
wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci, zalicza si~ koszty i przychody zwiqzane posrednio z dziatalnosciq 
operacyjnq jednostki, a w szczegolnosci koszty i przychody zwiqzane: 
z dziatalnosciq socjalnq, ze zbyciem srodk6w trwatych, srodkow trwatych w budowie, wartosci 
niematerialnych i prawnych, a takie nieruchomosci oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do inwestycji, z utrzymywaniem nieruchomosci oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do inwestycji, w tym takie z aktuafizacjq wartosci tych inwestycji, jak rowniei z ich 
przekwalifikowaniem odpowiednio do srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, 
jeieli do wyceny inwestycji przyj~to cen~ rynkowq bqdz inaczej okreslonCj wartosc godziwCj, 
z odpisaniem naleinosci i zobowiCjzan przedawnionych, umorzonych, niesciqgalnych, z wyjqtkiem 
naleinosci i zobowiqzan 0 charakterze publicznoprawnym nieobciqiajqcych koszt6w, 
z utworzeniem i rozwiqzaniem rezerw, z wyjqtkiem rezerw zwiqzanych z operacjami finansowymi, 
z odpisami aktualizujqcymi wartosc aktywow i ich korektami, z wyjqtkiem odpisow obciqiajqcych 
koszty finansowe, 
z odszkodowaniami i karami, 
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodptatnie, w tym w drodze darowizny aktywow, w tym takie 
srodkow pieni~inych na inne cele nii doptaty do cen sprzedaiy, nabycie lub wytworzenie srodkow 
trwatych, srodkow trwatych w budowie albo wartosci niematerialnych i prawnych. 
Ewidencj~ szczegotowq do konta 760 naleiy dostosowac do potrzeb planowania, kontroli 
sprawozdawczosci i analizy z zaznaczeniem podziatek klasyfikacji budietowej. 

Typowe zapisy strony Wn konta 760 - Pozostate przychody operacyjne 
Przeniesienie w koncu roku pozostatych przychodow operacyjnych na wynik finansowy - Wn 760, Ma 
860 
Typowe zapisy strony Ma konta 760 - Pozostate przychody operacyjne 
Otrzymane darowizny rzeczowych sktadnikow majqtku obrotowego: 

a) materiaty - Wn 310, Ma 760 
b) pozostate srodki trwate - Wn 013, Ma 760 

Odzyskane materiaty i odpady z likwidacji srodk6w trwatych - Wn 310, Ma 760 
Odpisanie przedawnionych zobowiqzan z tytutu: 

a) dostaw i ustug - Wn 201, Ma 760 
b) wynagrodzen - Wn 231, Ma 760 

Przerachowanie zobowiqzan z tytutu zakupu towar6w i ustug na darowizny - Wn 201, Ma 760 
5twierdzone nadwyiki inwentaryzacyjne zaliczone do pozostatych przychod6w operacyjnych: 

a) materiat6w - Wn 310, Ma 760 



Przychody z tytutu sprzedaiy sktadnik6w majCltkowych (materiat6w, srodk6w trwatych, srodk6w 
trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych) w wartosci faktury netto 
w jednostkach budietowych - Wn 221, Ma 760 
Otrzymane w formie pieni~inej kary, odszkodowania oraz darowizny i wptacone na rachunek bieiCicy 
jednostek budietowych - Wn 130, Ma 760 

761 - Pozostate koszty operacyjne 

Konto 761 stuiy do ewidencji koszt6w niezwiCizanych bezposrednio z podstawowCl dziatalnosciCi 
jednostki. 
W szczeg61nosci na stronie Wn ujmuje si~ koszty osiClgni~cia pozostatych przychod6w w wartosci cen 
zakupu lub nabycia materiat6w oraz kary, odpisane przedawnione, umorzone i niesciCigalne 
naleinosci, odpisy aktualizujClce od naleinosci, koszty post~powania spornego i egzekucyjnego, 
a takie nieodptatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe koszty 0 nadzwyczajnej wartosci lub 
kt6re wystqpity incydentalnie. 
Konto 761 stuiy r6wniei - w jednostkach ewidencjonujqcych koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 409, 490 oraz zespotu 5 - do ewidencji zapis6w uzupetniajqcych, dokonanych na kontach 
zespot6w 5 i 6 z tytutu zwi~kszen bqdz zmniejszen stanu produkt6w (w tym takie rozliczen 
mi~dzyokresowych koszt6w), w korespondencji z innymi kontami nii konto 490, konta zespot6w 5 
lub 6 oraz konta kosztu wtasnego sprzedaiy w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 w korespondencji 
ze stronq Ma konta 490 ujmuje si~ zwi~kszenie stanu produkt6w. 
W koncu roku obrotowego przenosi si~ na stron~ Wn: 
konta 490 - koszty zwiqzane z zakupem i sprzedaiq sktadnik6w majqtku, jeieli zostaty uj~te na koncie 
761, w korespondencji ze stronq Ma konta 761, 
konta 860 - pozostate koszty operacyjne, w korespondencji ze stronq Ma konta 76l. 
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy strony Wn konta 761- Pozostate koszty operacyjne 
Wartosc sprzedanych materiat6w w cenach zakupu lub nabycia materiat6w - Wn 761, Ma 310 
Nieodptatnie przekazane materiaty w wartosci cen zakupu lub nabycia - Wn 761, Ma 310 
Naleiny VAT od przekazanych nieodptatnie materiat6w (faktura wewn~trzna) - Wn 761, Ma 225 
Odszkodowania, kary i grzywny: 
a) zaptacone przelewem z rachunku bieiqcego jednostki budietowej - Wn 761, Ma 130 
b) przypisane jako zobowiqzania - Wn 761, Ma 240 
Odpisanie naleinoSci przedawnionych, umorzonych i niesciqgalnych z tytutu: 
a) dochod6w budietowych - Wn 761, Ma 221 
Koszty post~powania spornego i egzekucyjnego - Wn 761, Ma 240 
Odpisy aktualizujClce wartosc naleinosci od dtuinik6w - Wn 761, Ma 290 
Stwierdzone niedobory inwentaryzacyjne zaliczone do pozostatych koszt6w operacyjnych: 
a) materiat6w - Wn 761, Ma 310 

Typowe zapisy strony Ma konta 760 - Pozos tate przychody operacyjne 
Przeniesienie na koniec roku pozostatych koszt6w operacyjnych na wynik finansowy - Wn 860, Ma 
761 

Zespot 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

Konta zespotu 8 stuiq do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budietu, rezerw i 
rozliczen mi~dzyokresowych przychod6w. 



800 - Fundusz jednostki 

Konto 800 w jednostkach budietowych stuiy do ewidencji r6wnowartosci aktyw6w trwatych 
i obrotowych jednostki oraz ich zmian. 
Na stronie Wn ujmuje si~ zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwi~kszenia, zgodnie 
z odr~bnymi przepisami regulujctcymi gospodark~ finansowct jednostki. 
Na stronie Wn konta 800 jednostkach budietowych ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
przeksi~gowanie straty bilansowej roku ubiegtego z konta 860, 
przeksi~gowanie, pod datct sprawozdania budietowego, zrealizowanych dochod6w budietowych 
z konta 222, 
przeksi~gowanie, w koncu roku obrotowego, dotacji z budietu i srodk6w budietowych 
wykorzystanych na inwestycje z konta 810, 
r6inice z aktualizacji wyceny srodk6w trwatych, 
wartosc sprzedanych, nieodptatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wktadu niepieni~inego 
(aportu) srodk6w trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodk6w trwatych w budowie, 
wartosc pasyw6w przej~tych od zlikwidowanych jednostek, 
wartosc aktyw6w przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 
okresowe przeksi~gowania salda konta 130 w zakresie dochod6w urz~d6w jednostek samorzctdu 
terytorialnego zrealizowanych bezposrednio na rachunku bieictcym budietu jednostki samorzqdu 
terytorialnego - na podstawie sprawozdan budietowych; 
przychody urz~du jednostki samorzctdu terytorialnego z tytutu dochod6w budietu jednostki 
samorzqdu terytorialnego nieuj~tych w planach finansowych innych samorzqdowych jednostek 
budietowych w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytutu dochod6w budietowych", 
Na stronie Ma konta 800 w samorzqdowych jednostkach budietowych ujmuje si~ w szczeg6lnosci: 
przeksi~gowanie zysku bilansowego roku ubiegtego z konta 860, przeksi~gowanie, pod datq 
sprawozdania budietowego, zrealizowanych wydatk6w budietowych z konta 223, wptyw srodk6w 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji, r6inice z aktualizacji wyceny srodk6w trwatych, 
nieodptatne otrzymanie srodk6w trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodk6w 
trwatych w budowie, wartosc aktyw6w przej~tych od zlikwidowanych jednostek, wartosc obj~tych 
akcji i udziat6w, wartosc aktyw6w otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia, okresowe 
przeksi~gowania salda konta 130 w zakresie wydatk6w urz~d6w jednostek samorzctdu terytorialnego 
zrealizowanych bezposrednio z rachunku bieictcego budietu jednostki samorzctdu terytorialnego - na 
podstawie sprawozdan budietowych; 
r6wnowartosc wydatk6w dokonanych przez jednostki budietowe ze srodk6w budietu na 
finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 810, 
srodki pieni~ine otrzymane w danym roku budietowym z budietu jednostki samorzqdu 
terytorialnego, wykorzystane na realizacj~ planu wydatk6w niewygasajctcych, w korespondencji 
z kontem 223 "Rozliczenie wydatk6w budietowych" na podstawie informacji z wykonania planu 
wydatk6w niewygasajqcych po I p6troczu roku budietowego, 
Ewidencja szczeg6fowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnit moiliwosc ustalenia przyczyn 
zwi~kszen i zmniejszen funduszu jednostki budietowej, zapewniajqc sporzctdzenie zestawienia zmian 
w funduszu jednostki budietowej lub samorzqdowego zakfadu budietowego. 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu jednostki. 

Typowe zapisy strony Wn konta 800 - Fundusz jednostki 
Przeksi~gowanie w roku nast~pnym straty bilansowej roku ubiegtego - Wn 800, Ma 860 
Przeksi~gowanie, pod datct sprawozdania Rb-27S, zrealizowanych dochod6w budietowych 
samorzqdowych jednostek budietowych - Wn 800, Ma 222 
Przychody urz~du z tytutu dochod6w budietu nieuj~tych w planach finansowych innych 
samorzqdowych jednostek budietowych - Wn 800, Ma 720 
ROinice z aktualizacji srodk6w trwafych - Wn 800, Ma all 



Przeksi~gowanie, w koncu roku obrotowego, dotacji z budietu, ptatnosci z budietu srodk6w 
europejskich i srodk6w budietowych wykorzystanych na inwestycje - Wn 800, Ma 810 
Nieodptatnie przekazane i sprzedane srodki trwate, wartosci niematerialne i prawne oraz inwestycje 
(wartosc bilansowa) - Wn 800, Ma konta zespotu a 
Wartosc pasyw6w przej~tych od zlikwidowanych jednostek - Wn 800, Ma konta zespotu 2 
Wartosc aktyw6w przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia - Wn 800, Ma konta zespotu 3 
Wartosc wniesionych w formie wktadu niepieni~inego (aportu) srodk6w trwatych, wartosci 
niematerialnych i prawnych oraz srodk6w trwatych w budowie - Wn 800, Ma konta zespotu a 
Przeksi~gowanie na podstawie okresowych sprawozdan finansowych dochod6w urz~du jednostki sa
morzqdu terytorialnego zrealizowanych w formie bezposrednich wptat na rachunek budietu - Wn 
800, Ma 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 800 - Fundusz jednostki 
Przeksi~gowanie w roku nast~pnym zysku bilansowego roku ubiegtego - Wn 860, Ma BOO 
Przeksi~gowanie, pod datq sprawozdania Rb-2BS, zrealizowanych wydatk6w budietowych 
samorz<ldowych jednostek budietowych - Wn 223, Ma BOO 
Srodki z budietu wykorzystane na finansowanie srodk6w trwatych w budowie, zakupu srodk6w 
trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych - Wn Bl0, Ma 800 
R6inice z aktualizacji srodk6w trwatych - Wn 011, Ma BOO 
Nieodptatnie otrzymane srodki trwate, wartoSci niematerialne i prawne oraz srodki trwate w budowie 
(inwestycje) - Wn konta zespotu a, Ma BOO 
Wartosc aktyw6w przej~tych od zlikwidowanych jednostek w postaci: 

a) sktadnik6w aktyw6w trwatych - Wn konta zespotu a, Ma BOO 
b) rzeczowych sktadnik6w majqtku obrotowego - Wn konta zespotu 3, Ma BOO 
c) naleinosci - Wn konta zespotu 2, Ma 800 

Wartosc aktyw6w otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia w postaci: 
a) sktadnik6w aktyw6w trwatych - Wn konta zespotu a, Ma 800 
b) rzeczowych sktadnik6w majqtku obrotowego - Wn konta zespotu 3, Ma 800 

Przeksi~gowanie zrealizowanych wydatk6w obj~tych planem wydatk6w niewygasaj<lcych na 
podstawie: 
informacji z wykonania plan6w wydatk6w niewygasaj<lcych samorz<ldowych jednostek budietowych 
- Wn 223, Ma 800 
Przeksi~gowanie na podstawie okresowych sprawozdan budietowych wydatk6w urz~d6w jednostek 
samorzqdu terytorialnego zrealizowanych bezposrednio z rachunku budietu lub rachunku budietu, 
na kt6rym Sq gromadzone srodki na niewygasajqce wydatki - Wn 130, Ma BOO 

810 - Dotacje budietowe, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich oraz srodki z budietu na 
inwestycje 

Konto 810 stuiy do ewidencji dotacji budietowych, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich oraz 
srodk6w z budietu na srodki trwate w budowie. 
Ewidencj~ szczeg6tow<l do konta Bl0 prowadzi si~ wg potrzeb sprawozdawczosci i powinna pozwolic 
na wydzielenie dotacji budietowych, ptatnoSci z budietu srodk6w europejskich, srodk6w z budietu 
na srodki trwate w budowie, zakup srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ : 

wartosc dotacji przekazanych z budietu w cz~sci uznanej za wykorzystane lub rozliczone, 
w korespondencji z kontem 224, 
wartosc ptatnosci z budietu srodk6w europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z 
kontem 224, 



r6wnowartosc wydatk6w dokonanych przez jednostki budietowe ze srodk6w budietu na 
finansowanie: srodk6w trwatych w budowie, zakupu srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych 
i prawnych. 
Na stronie Ma ujmuje si~ przeksi~gowanie, w koncu roku, salda konta 810 na konto 800. 
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy strony Wn konta 810 - Dotacje budietowe, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich 
oraz srodki z budietu na inwestycje 
Wartosc dotacji przekazanych przez urz~dy jednostek samorzqdu terytorialnego uznanych za 
wykorzystane i rozliczone - Wn 810, Ma 224 
Wartosc dotacji przekazanych przez urz~dy jednostek samorzqdu terytorialnego, ale 
niewykorzystanych przez podmioty dotowane i niezwr6conych w bieiqcym roku budzetowym - Wn 
810, Ma 224 
Wartosc dotacji przekazanych przez panstwowe jednostki budietowe uznanych za wykorzystane i 
rozliczone - Wn 810, Ma 224 
R6wnowartosc wydatk6w dokonanych przez samorzqdowe jednostki budietowe ze srodk6w budzetu 
na finansowanie: srodk6w trwatych w budowie, zakupu srodk6w trwatych oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych - Wn 810, Ma 800 

Typowe zapisy strony Ma konta 810 - Dotacje budietowe, ptatnosci z budietu srodk6w europejskich 
oraz srodki z budietu na inwestycje 
Przeksi~gowanie na koniec roku budzetowego salda konta 810 w zakresie dotacji obciqzajqcych plan 
finansowy wydatk6w urz~d6w jednostek samorzqdu terytorialnego - Wn 800, Ma 810 
Przeksi~gowanie na koniec roku budietowego salda konta 810 w zakresie srodk6w z budietu 
wydatkowanych na finansowanie inwestycji samorzqdowych jednostek budietowych - Wn 800, Ma 
810 

851- Zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 

Konto 851 stuiy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen zaktadowego funduszu swiadczen 
socjalnych. Srodki pieni~zne tego funduszu, wyodr~bnione na specjalnym rachunku bankowym, 
ujmuje si~ na koncie 135 IIRachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostate srodki 
majqtkowe ujmuje si~ na odpowiednich kontach dziatalnosci podstawowej jednostki (z wyjqtkiem 
koszt6w i przychod6w podlegajqcych sfinansowaniu z funduszu). 
Ewidencja szczeg6fowa do konta 851 powinna pozwolic na wyodr~bnienie stanu, zwi~kszen 

i zmniejszen zakfadowego funduszu swiadczen socjalnych oraz wysokosci poniesionych koszt6w 
i wysokosci uzyskanych przychod6w przez poszczeg61ne rodzaje dziatalnosci socjalnej. Saldo Ma 
konta 851 wyraia stan zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 851 - Zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 
Przelew srodk6w na realizacj~ dziatan finansowanych w ramach dziatalnosci socjalnej - Wn 851, Ma 
135 
Zakupy udokumentowane fakturami obciqiajqce zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych - Wn 851, 
Ma 201 
Swiadczenia socjalne wyptacone z kasy - Wn 851, Ma 101 
Bezzwrotne swiadczenia socjalne naleine pracownikom jednostki budzetowej - Wn 851, Ma 234 

Typowe zapisy strony Ma konta 851- Zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 
Naliczone i przekazane na wyodr~bniony rachunek odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen 
socjalnych - Wn 135, Ma 851 
Naliczone w ci~zar koszt6w, ale nieprzekazane w obowiqzujqcym terminie odpisy na zaktadowy 
fundusz swiadczen socjalnych - Wn 240, Ma 851 



Odsetki od srodkow zgromadzonych na rachunku zakfadowego funduszu swiadczen socjalnych - Wn 
135, Ma 851 
NaJiczone oprocentowanie od udzielonych poiyczek - Wn 234, Ma 851 

860 - Wynik finansowy 

Konto 860 sfuiy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 
W koncu roku obrotowego na stronie Wn ujmuje si~ sum~: 
poniesionych koszt6w, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405,409,410 i 411 
zmniejszen stanu produkt6w oraz rozliczen mi~dzyokresowych w stosunku do stanu na pocz'ltek 
roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosuj<lcych to konto, 
wartosci sprzedanych towar6w w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz 
materiaf6w, w korespondencji z kontem 760, 
dotacji przekazanych na finansowanie dziafalnosci podstawowej samodzielnie bilansuj<lcych si~ 

oddziat6w oraz na inwestycje samorz<ldowych zaktad6w budietowych, w korespondencji z kontem 
740, 
koszt6w operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostatych koszt6w 
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761, 
obowiqzkowych zmniejszen wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870. 
Na stronie Ma ujmuje si~ w koncu roku obrotowego sum~: 
uzyskanych przychod6w, w korespondencji z poszczeg61nymi kontami zespotu 7, 
zwi~kszen stanu produkt6w oraz rozliczen mi~dzyokresowych w stosunku do stanu na pocz<ltek roku, 
w korespondencji z kontem 490, 
dotacji otrzymanych na finansowanie dziafalnosci podstawowej, w korespondencji z kontem 740. 
Saldo konta 860 wyraia na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - strat~ 

netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone po zatwierdzeniu wyniku finansowego na konto 
800. 

Typowe zapisy strony Wn konta 860 - Wynik finansowy 
Przeniesienie poniesionych koszt6w, ujmowanych w ciqgu roku na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 409 - 411 - Wn 860, Ma konta zespotu 4 
Przeksi~gowanie zmniejszen stanu produkt6w (w jednostkach budietowych stosujqcych konto 490) -
Wn 860, Ma 490 
Przeksi~gowanie poniesionych w cii'!gu roku koszt6w finansowych - Wn 860, Ma 751 
Przeniesienie poniesionych w danym roku pozostafych kosztow operacyjnych - Wn 860, Ma 761 
Przeniesienie zysku bilansowego za ubiegfy rok budietowy na zwi~kszenie funduszu jednostki - Wn 
860, Ma 800 

Typowe zapisy strony Ma konta 860 - Wynik finansowy 
Przeksi~gowanie na koniec roku sumy uzyskanych przychod6w z tytutu dochod6w budietowych - Wn 
720, Ma 860 
Przeksi~gowanie zrealizowanych w cii'!gu roku przychod6w finansowych - Wn 750, Ma 860 
Przeksi~gowanie zwi~kszen stanu produkt6w (w jednostkach budietowych stosuji'!cych konto 490) -
Wn 490, Ma 860 
Przeksi~gowanie na koniec roku pozostatych przychod6w operacyjnych - Wn 760, Ma 860 
Przeniesienie straty bilansowej za ubiegfy rok budietowy na zmniejszenie funduszu jednostki - Wn 
800, Ma 860 

Konta pozabilansowe 

091 - Srodki trwafe w uiytkowaniu nieodpfatnym jednostki 



Na stronie Wn konta 091 ujmuje si~ otrzymane w uiytkowanie nieodptatnie srodki trwate, na stronie 
Ma konta 091 ujmuje si~ zwrot otrzymanych w uiytkowanie nieodptatne srodk6w trwatych. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona jest wg kontrahent6w i poszczeg61nych srodk6w trwatych 
otrzymanych w nieodptatne uiytkowanie. 

910 - Gwarancje, por~czenia 

Na stronie Wn konta 910 ujmuje si~ wniesione zabezpieczenia w postaci gwarancj; ubezpieczeniowej 
lub bankowej, na stronie Ma konta 910 ujmuje si~ zwrot zabezpieczen w postaci gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej. 
Ewidencja szczeg6towa prowadzona jest wg kontrahent6w i poszczeg61nych tytut6w. 

976 - Wzajemne rozliczenia mi~dzy jednostkami 

Konto 976 stuiy do ewidencji kwot wynikaj~cych ze wzajemnych rozliczen mi~dzy jednostkami w celu 
sporzqdzenia tqcznego sprawozdania finansowego. 
Na koncie tym ujmowane s~ w samorz~dowych jednostkach budietowych rozliczenia z innymi 
samorzCldowymi jednostkami budietowymi b~dClcymi jednostkami organizacyjnymi jst. 
sporzqdzajqcej tqczny bilans jednostek, tqczyny rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnawczy) 
jednostek oraz tClczne zestawienie zmian w funduszu jednostek. 
W samorzqdowych jednostkach na stronie Wn konta 976 scl ujmowane wg stanu na koniec roku 
budietowego naleinosci od innych jednostek b~dClcych jednostkami organizacyjnym jSt. 
sporzqdzajqcej tClczny bilans samorzqdowych jednostek, a na stronie Ma konta 976 - wg stanu na 
koniec roku budietowego zobowiClzania wobec tych jednostek. 
Wzajemne naleinosci i zobowiClzania tych jednostek podlegajCl wytClczeniu w t~cznym bilansie 
samorz~dowych jednostek. 
Na stronie Wn konta 976 s~ ujmowane r6wniei zmniejszenia funduszu samorzCldowej jednostki 
budietowej obj~tych tClcznym zestawieniem zmian w funduszu samorzqdowych jednostek, 
spowodowane przekazaniem srodk6w trwafych i srodk6w trwatych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych do innych jednostek jednostki samorzCldu terytorialnego, 
sporzqdzajClcych tClczne zestawienie zmian w funduszu jednostek, a na stronie Ma konta 976 -
zwi~kszenia funduszu jednostki wynikajqce z otrzymania srodk6w trwatych i srodk6w trwatych w 
budowie oraz wartosci niemateria/nych i prawnych od innych jednostek obj~tych tClcznym 
zestawieniem zmian w funduszu jednostki. 
Dane te pod/egajCl wytClczeniu w tClcznym zestawieniu zmian funduszy samorzCldowych jednostek. 
Zapisy na koncie 976 w zakresie podlegajqcych wytClczeniu w tClcznym bilansie naleinosci i 
zobowiqzan powinny bye zgodne z saldami wynikajqcymi z ewidencji analitycznej prowadzone do 
kont zespotu 2. W zakresie zmian w funduszu spowodowanych nieodptatnym przekazaniem srodk6w 
trwatych i srodk6w trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych do innych 
jednostek organizacyjnych obj~tych tClcznym zestawieniem zmian w funduszu lub nieodptatnym 
otrzymaniem wymienionych sktadnik6w majCltkowych od tych jednostek, tqczna wartose 
nieodptatnie przekazanych przez poszczeg6/ne jednostki organizacyjne aktyw6w trwatych innym 
jednostkom organizacyjnym (salda kont analitycznych - 800 - zmniejszenia funduszu z tytutu 
nieodptatnie przekazanych aktyw6w trwatych innym jednostkom organizacyjnym obj~tym tClcznym 
zestawieniem zmian funduszu) powinna si~ r6wnae tClcznej wartosci nieodptatnie otrzymanych 
aktyw6w trwatych od innych jednostek organizacyjnych ( salda kont analitycznych - 800 -
zwi~kszenia funduszu z tytutu nieodptatnie otrzymanych aktyw6w trwatych od innych jednostek 
organizacyjnych obj~tych tqcznym zestawieniem zmian funduszu). 
Zapisy na koncie 976 stanowiCl podstaw~ do wykazania danych pod/egaj~cych wytqczeniu 
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym informacjach uzupetniajClcych istotnych do oceny 
rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej: 



- w jednostkowym bilansie - w zakresie naleinosci od innych jednostek obj~tych t~cznym bilansem 
i w zakresie zobowiqzan wobec tych jednostek, 
- w zestawieniu zmian funduszu jednostek - w zakresie srodk6w trwatych, srodk6w trwatych 
w budowie, wartosci niematerialnych i prawnych, przekazanych nieodptatnie od innych jednostek 
obj~tych t~cznym zestawieniem zmian w funduszu oraz otrzymanych nieodptatnie od tych jednostek. 
Na koncie 976, prowadzonym przez poszczeg61ne jednostki, nie ustala si~ said na koniec roku i nie 
zamieszcza si~ said poczqtkowych na pocz~tek roku. 
Z tego wzgl~du w celu zbilansowania obrot6w strony Wn i Ma konta zamieszcza si~ po sporz~dzeniu 
sprawozdania finansowego pod datq 31 grudnia dodatkowy zapis na stronie Wn lub Ma w kwocie 
odpowiadaj~cej wysokosci salda konta 976. 
l~czne sprawozdanie finansowe jst. jest sporzqdzone w Urz~dzie jst na podstawie jednostkowych 
sprawozdan finansowych sporzqdzonych przez jednostki. W zwi~zku z tym mozna r6wniez przyjqc, ie 
do konta pozabilansowego 976 w planie kont Urz~du jako jednostki Sq prowadzone konta analityczne 
976-1 IIWzajemne wytqczenia mi~dzy jednostkami dla potrzeb sporz~dzenia jednostkowego 
sprawozdania finansowego" i 976-2 IIWzajemne wytqczenia mi~dzy jednostkami dla potrzeb 
sporzqdzenia tqcznego sprawozdania finansowego". Zapisy na koncie 976-2 Sq dokonywane na 
podstawie informacji przekazywanych przez poszczeg61ne jednostki organizacyjne samorzqdu 
terytorialnego obj~te sprawozdaniem jednostki samorzqdu terytorialnego, zawierajqce zestawienie 
na koniec roku naleinosci od innych jednostek samorzqdowych i zobowiqzan wobec tych jednostek 
oraz zestawienie aktyw6w trwatych otrzymanych od innych jednostek i przekazanych tym 
jednostkom. 
Konto 976-2 nie wykazuje salda, poniewai stan na/einosci podlegajqcych wytqczeniu w tqcznym 
bilansie oraz zmniejszen w tqcznym zestawieniu zmian funduszu musi bye taki sam, jak stan 
zobowiqzan i zwi~kszen funduszu podlegajqcych wyt~czeniu w tqcznym bilansie i tqcznym zestawieniu 
zmian w funduszu. 
Konto 976 po wykazaniu danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie powinno wykazac 
salda. W tym celu na stronie Wn konta 976 zaksi~gowac : 
r6inic~ pomi~dzy wartosciq zobowiqzan wobec innych jednostek organizacyjnych danej jst 
i naleinosci od tych jednostek, 
r6inic~ pomi~dzy wartosciq aktyw6w trwatych przekazanych nieodptatnie innym jednostkom 
organizacyjnym jst i wartosciq tych aktyw6w nieodptatnie otrzymanych od innych jednostek 
i zaktad6w budzetowych danej jst. 
Na stronie Ma 976, po sporzqdzeniu sprawozdania finansowego nalezy zaksi~gowac: 
r6znic~ pomi~dzy wartosciq naleinosci od innych jednostek organizacyjnych danej jst 
i zobowiqzaniami wobec tych jednostek, 
r6inic~ pomi~dzy wartosciq aktyw6w trwatych otrzymanych nieodptatnie od innych jednostek 
organizacyjnym jst i wartosciq tych aktyw6w nieodptatnie przekazanych innym jednostkom 
i zaktadom budietowym danej jst. 
Po tych zapisach konto 976 nie wykazuje salda. 

980 - Plan finansowy wydatk6w budietowych 

stuzy do ewidencji planu finansowego wydatk6w budzetowych dysponenta srodk6w budzetowych. 
Na stronie Wn ujmuje si~ plan finansowy wydatk6w budietowych oraz jego zmiany. Na stronie Ma 
ujmuje si~: 
- r6wnowartose zrealizowanych wydatk6w budietu, 
- wartosc planu niewygasajqcych wydatk6w budietu do realizacji w roku nast~pnym, 
- wartosc planu niezrealizowanego i wygastego . 
Ewidencja szczeg6towa do konta 980 prowadzona jest w szczeg6towosci planu finansowego 
wydatk6w budietowych. Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda. 



981- Plan finansowy wydatk6w niewygasajqcych 

stuiy do ewidencji planu finansowego niewygasajqcych wydatk6w dysponenta srodk6w 
budietowych. 
Na stronie Wn konta 981 ujmuje si~ plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w budietowych. 
Na stronie Ma konta 981 ujmuje si~: 
- r6wnowartose zrealizowanych wydatk6w budietowych obciqiajqcych plan niewygasajqcych 
wydatk6w budietowych, 
- wartose planu niewygasajqcych wydatk6w budietowych w cz~sci niezrealizowanej lub wygastej. 
Ewidencja szczeg6towa do konta 981 prowadzona jest w szczeg61nosci planu finansowego 
niewygasajqcych wydatk6w budietowych. Na koniec roku konto nie powinno wykazywae salda. 

998 - Zaangaiowanie wydatk6w budietowych roku bieiClcego 

Konto 998 stuiy do ewidencji prawnego zaangaiowania wydatk6w budietowych danego roku 
budietowego oraz wydatk6w budietowych uj~tych do realizacji w danym roku budietowym. 
Na stronie Wn konta ujmuje si~: 
- r6wnowartose sfinansowanych wydatk6w budietowych w danym roku budietowym 
- r6wnowartose zaangaiowanych wydatk6w, kt6re b~dq obciqiaty wydatki roku nast~pnego . 

Na stronie Ma konta ujmuje si~ zaangaiowanie wydatk6w, czyli wartose um6w, decyzji i innych 
postanowien, kt6rych wykonanie spowoduje koniecznose dokonania wydatk6w budietowych w roku 
bieiqcym. 
Ewidencj~ szczeg6towq do konta 998 prowadzi si~ z podziatem na wydatki uj~te w planie 
finansowym jednostki budietowej danego roku budietowego z wyodr~bnieniem planu 
niewygasajqcych wydatk6w. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

999 - Zaangaiowanie wydatk6w budietowych przysztych lat 

Konto 999 stuiy do ewidencji prawn ego zaangaiowania wydatk6w budietowych przysztych lat oraz 
niewygasajqcych wydatk6w, kt6re majq bye zrealizowane w latach nast~pnych. Na stronie Wn konta 
999 ujmuje si~ r6wnowartose zaangaiowanych wydatk6w budietowych w latach poprzednich, 
a obciqiajqcych plan finansowy roku bieiqcego jednostki budietowej lub plan finansowy 
niewygasajqcych wydatk6w przeznaczony do realizacji w roku bieiqcym. 
Na stronie Ma konta 999 ujmuje si~ wysokose zaangaiowanych wydatk6w lat przysztych. 
Ewidencja szczeg6towa do konta 999 jest prowadzona wedtug podziatek klasyfikacji budietowej 
wydatk6w, z wyodr~bnieniem planu niewygasajqcych wydatk6w. Na koniec roku konto 999 moie 
wykazywae saldo Ma oznaczajqce zaangaiowanie wydatk6w budietowych lat przysztych. 

w6-l'-i' rn
ki .~.. Bogdan ~ Pietrwzews mgt ...... 


