
Zasady (polityka) rachunkowosci

W Starostwie Powiatowym w S^polnie Krajehskim



WPROWADZENIE

Niniejsze zasady majq na celu przedstawienie obowigzujqcych w

Starostwie Powiatowym w S^polnie Kr.

1. Ogolnych zasad prowadzenia ksi^g rachunkowych (zalqcznik nr 1).

2. Metod wyceny aktywow i pasywow oraz ustalania wyniku finansowego (zai^cznik nr 2).

3. Sposobu prowadzenia ksi^g rachunkowych (zal^cznik nr 3), w tym: »

a) zakladowego planu kont i wykazu kont ksi^g pomocniczych (zal^cznik nr 3a),

b) wykazu zbiorow danych tworz^cych ksi^gi rachunkowe na informatycznych nosnikach danych
(zal^cznik nr 3b),

c) opisu systemu przetwarzania danych - systemu informatycznego (zai^cznik nr 3c).

4. Systemu sluz^cego ochronie danych, w tym: dowodow ksi^gowych, ksi^g rachunkowych* i innych
dokumentow stanowi^cych podstaw^ dokonanych w nich zapisow (zat^cznik nr 4).

, J



1.

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA KSIAG RACHUNKOWYCH
(zat^cznik nr 1)



1, Miejsce prowadzenia ksi^g rachunkowych

Ksi^gi rachunkowe Starostwo Powiatowe

prowadzone sq w siedzibie w
S^polnie Krajenskim przy ul. Kosciuszki

2. Okreslenie roku obrotowego oraz okresow sprawozdawczych

Rokiem obrotowym jest okres roku budzetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrotszym okresem sprawozdawczym sq poszczegolne miesiqce, w ktorych sporzqdza si^:

W jednostkach budzetowych:

deklaracj^ ZUS,

deklaracj? o podatku dochodowym od osob fizycznych

deklaracj? PFRON

oraz

sprawozdania budzetowe na podstawie przepisow rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 9
stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U.2018.109) oraz
rozporzqdzenia Ministra Finansow w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow
publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. 2014.1773 )

Za okresy miesi^czne sporzqdza sIq sprawozdania:

^ sprawozdanie Rb 27S

^ sprawozdanie Rb 28S

Dowody ksi^gowe dotycz^ce miesi^ca sprawozdawczego, ewidencjonowane s^ pod dat^ miesi^ca,
ktorego dotycz^ i sq ujmowane w sprawozdawczosci danego okresu dla sprawozdan
miesi^cznych, jesli wptyn^ty do 5 dnia nast?pnego miesi^ca do komorki ksi^gowosci.
Potwierdzenie daty wplywu dowodu stanowi adnotacja otrzymania sporz^dzona na tym
dowodzie przez pracownika w/w komorki. W przypadku gdy dowody ksi^gowe wplyn^ty po tej
dacie, a sprawozdania za poprzedni miesi^c nie zostaly jeszcze sporz^dzone, mozna ujqc je w
sprawozdawczosci poprzedniego miesiqca.

Za okresy kwartalne sporzqdza si^ sprawozdania:

^ sprawozdanie Rb 27ZZ

^ sprawozdanie Rb 50

sprawozdanie Rb Z

^ sprawozdanie Rb N

^ sprawozdanie Rb ZN



Za rok sktada si^;

^ sprawozdanie Rb 27S

ei sprawozdanie Rb 28S

^ sprawozdanie Rb UZ

gS sprawozdanie Rb UN

gs sprawozdanie Rb ST

gi sprawozdanie finansowe obejmuj^ce:

bilans jednostki budzetowej wedlug zat^cznikanr 5 do „rozporz^dzenia",

rachunek zyskow i strat (wariant porownawczy) wediug zatqcznika nr 10do „rozporz^dzenia",

zestawienie zmian w funduszujednostki wediug zat^cznika nr 11 do „rozporzqdzenia",

informacj? dodatkow^wedlug zat^cznikanr 12 do „rozporzqdzenia"

W jednostce samorz^du terytorialnego:

- bilans z wykonania budzetu wedlug zatqcznika nr 7 do „rozporz^dzenia",

- tqczny bilans obejmuj^cy dane wynikaj^ce z bilansow samorz^dowych jednostek budzetowych
wedlug zal^cznika nr 5 do „rozporz4dzenia",

- l^czny rachunek zyskow i strat obejmuj^cy dane wynikajqce z rachunkow zyskow i strat
samorz^dowych jednostek budzetowych wedlug zalqcznika nr 10 do „rozporz4dzenia",

- l^czne zestawienie zmian w funduszu obejmuj^ce dane wynikaj^ce z zestawieh zmian w funduszu
samorzqdowych jednostek budzetowych wedlug zalqcznikanr 11 do „rozporzqdzenia",

- skonsolidowany bilans jst wedlug zal^cznika nr 9 do „rozporz^dzenia".

3. Technika prowadzenia ksiqg rachunkowych

Ksi^gi rachunkowe Jednostki prowadzone sq:

gi za pomocq komputera.

KsiQgi rachunkowe jednostki obejmujq zbiory zapisow ksi^gowych, obrotow 1said, ktore tworzg:

- dziennik,

- ksi^g^ glown^,

- ksi^gi pomocnicze,

- zestawienia: obrotow i said ksi^gi glownej oraz said kont ksiqg pomocniczych,

- wykaz skladnikow aktywow i pasywow (inwentarz).

Dziennik prowadzony jest w sposob nastQpujqcy:

- zdarzenia, jakie nastqpily w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane s^ w nim
chronologicznie.



- zapisy sq kolejno numerowane w okresie roku/miesi^ca, co pozwala na ich jednoznaczne
powi^zanieze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksi^gowymi,

- sumy zapisow (obroty) liczone w sposob ciqgty,

- jego obroty zgodne z obrotami zestawienia obrotow i said kont ksi^gi glownej.

sS Dzienniki czfsciowe prowadzone dla okreslonych grup rodzajowych zdarzen :

gi Projekty wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej, dla kazdego projektu osobno,

ei Inne projekty wymagaj^ce odr^bnej ewidencji na podstawie umowy.

Ksi^ga gtowna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposob spetniajqcy nast^puj^ce zasady:

— podwojnego zapisu,

— systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzen gospodarczych zgodnie z zasady
memorialow^,

— powi^ania dokonywanych w niej zapisow z zapisami w dzienniku.

Ksi^gi pomocnicze (konta analityczne) stanowiq zapisy uszczegofawiajqce dla wybranych kont ksi^gi
glownej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane sq zgodnie z zasadq zapisu powtarzanego. Ich
forma dostosowywana jest za kazdym razem do przedmiotu ewidencji konta gtownego.

Konta pozabilansowe pelniq funkcjQ wytqcznie informacyjno-kontrolnq. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodujq zmian w sktadnikach aktywow i pasywow. Na kontach pozabilansowych
obowiqzuje zapis jednokrotny, ktory nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urzqdzeniem
ewidencyjnym.

Ujmowane sq na nich:

^ 090 Obce srodki trwale

980 Plan fmansowy wydatkow budzetowych

ei 981 Plan fmansowy nie wygasaj^cych wydatkow

ei 998 Zaangazowanie wydatkow budtetowych roku biez^cego

ei 999 Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat

W jednostce samorz^du terytorialnego:

991 Pianowane dochody budzetu

992 Planowane wydatki budzetu

993 Rozliczenia z innymi budzetami

KsiQgi rachunkowe prowadzi si^ w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do
sporzqdzenia sprawozdan budzetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeh z
budzetem panstwa i z ZDS, do ktorych jednostka zostala zobowiqzana.

Do prowadzenia ksiqg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy:

KsiQgowosc budzetowa INFO SYSTEM



Program komputerowy zapewnia powiqzanie poszczegolnych zbiorow ksiqg rachunkowych w jednq
calosc odzwierciedlajqcq dziennik i ksi^gQ gtowng. Doktadne informacje dotyczqce programu
komputerowego zostaty przedstawione w zatqczniku nr 3b do zarz^dzenia.

Zestawienie obrotow i said kont ksi^gi gtownej sporz^dza sIq na koniec kazdego miesiqca. Zawiera
ono:

- symbole i nazwy kont

- salda kont na dzien otwarcia ksi^g rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastajqco od
pocz^tku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego

- sum^ said na dzieh otwarcia ksi^g rachunkowych, obrotow za okres sprawozdawczy i narastajqco
od poczqtku roku oraz said na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty „Zestawienia Obrotow i said" sq zgodne z :

^ obrotami zestawienia dziennikow cz^sciowych.

Zestawienie said kont ksigg pomocniczych sporzqdzane jest:

gs dla wszystkich ksi^g pomocniczych na koniec roku budzetowego

ei dla skladnikow obj^tych inwentaryzacj^ na dzieh inwentaryzacji.

W Starostwie stosuje si^ zasadf pomniejszania wydatkow wlasnych danego roku budzetowego o
zwroty i refundacje dotycz^ce wydatkow tego roku. Pomniejszenie wydatkow oraz korekty
mozna ksi^gowac zapisem czerwonym.

4. Metody i terminy inwentaryzowania sktadnikow maj£(tkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania
roznic inwentaryzacyjnych wynlkajq z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowosci oraz z zaktadowej instrukcji
inwentaryzacji.

W jednostce wyst^pujg trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1) spis z natury, polegaj^cy na: zliczeniu, zwazeniu, oglqdzie rzeczowych skladnikow maj^tku i
porownaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie roznic inwentaryzacyjnych,

2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami naleznosci oraz powierzonych kontrahentom wlasnych
skladnikow aktywow drogq potwierdzenia zgodnosci ich stanu wykazywanego w ksi^gach
jednostki oraz wyjasnienie i rozliczenie ewentualnych roznic,

3) porownanie danych zapisanych w ksi^gach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja
realnej wartosci tych skladnikow.

Spisowi z natury zgodnie z zaktadowq instrukcjq inwentaryzacji podlegajq:

^ nieruchomosci zaliczone do inwestycji

^ papiery wartosciowe w postaci materialnej (tj. takie, w ktorych zawarte w nich prawa sq
zapisane na papierowym dokumencie)

es czeki obce i weksle obce o terminie realizacji ponizej 3 miesi^cy

^ papiery wartosciowe, np. akcje, obligacje, czeki obce, bony skarbowe, weksle i inne



^ rzeczowe skladniki aktywow obrotowych, takie jak : materialy. Wartosc tych skladnikdw
wprowadzana jest na odpowiednie konto: 310 „Materialy" ,

Spis z natury dotyczy takze skladnikow aktywow, b^dqcych wtasnosciq innych jednostek,
powierzonych jednostce do sprzedazy, przechowania, przetwarzania lub uzywania. Kopie tego spisu
wystac nalezy do jednostki b^dqcej ich wtakicielem.

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentow pisemnego
potwierdzenia informacji o stanie aktywow finansowych na rachunkach bankowych lub
przechowywanych przez inne jednostki, stanie naleznoki i stanie aktywow powierzonych innym
jednostkom, a takze papierow wartokiowych w formie zdematerializowanej (tj. wystqpujqcych w
zapisach komputerowych). Potwierdzenie zgodnosci stanu podpisuje kierownik jednostki.

Uzgodnienie stanu dotyczy:

- aktywow finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki,

- naleznosci od kontrahentow,

- naleznosci z tytutu udzielonych po^czek,

- wartosci powierzonych innym jednostkom wlasnych skiadnikow aktywow; potwierdzenie powinno
dokonac si? w drodze pisemnej i powinno dotyczyc: nazwy i rodzaju sktadnika, jego ilosci, ceny
jednostkowej i wartosci bilansowej,

- papierow wartosciowych w formie zdematerializowanej.

Salda naleznosci, wynikaj^ce z rozrachunkow z poszczegolnymi kontrahentami, w tym z tytutu
udzielonych pozyczek, oraz stan aktywow finansowych przechowywanych przez inne jednostki
uzgadniane sq przez pisemne wystanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgtoszenie zastrzezen
do jego wysokosci.

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje sIq do:

- naleznosci spornych i w^tpliwych,

- naleznosci i zobowi^zah wobec osob nieprowadz4cych ksiqg rachunkowych,

- naleznosci od pracownikow,

- naleznosci z tytulow publicznoprawnych,

- innych aktywow i pasywow, dla ktorych przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z
uzasadnionych przyczyn nie byto mozliwe.

Porownanie stanu zapisow w ksi^gach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu
wynikajqcego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywow i pasywow niepodlegajqcych
spisowi z natury i uzgodnienie stanu.

Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.:

- wartosci niematerialnych i prawnych,

- praw zakwalifikowanych do nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o
rachunkowosci,

- dlugoterminowych aktywow finansowych, np. akcji i udziatow w spotkach,

- srodkow trwatych w budowie, z wyj^tkiem maszyn i urzqdzeh,

- materiatow i towarow w drodze oraz dostaw niefakturowanych.



- srodkow pieni^znych w drodze,

- czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych kosztow,

- naleznosci spornych, w^tpliwych, naleznosci i zobowiqzan wobec pracownikow oraz
publicznoprawnych,

- naleznosci i zobowi^zan wobec osob nieprowadz^cych ksi^g rachunkowych,

- aktywow i pasywow wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1—2, jeteli przeprowadzenie ich spisu z
natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie bylomozliwe,

- gruntow i trudno dost^pnych ogl^dowi srodkow trwalych,

- funduszy wlasnych i funduszy specjalnych,

- rezerw i przychodow przysztych okresow,

- innych rozliczen mi^dzyokresowych,

Inwentaryzacja wartosci niematerialnych 1prawnych ma na celu:

- weryfikacj? ich stanu ksi^gowego przez sprawdzenie prawidlowosci udokumentowania
poszczegolnych tytulow praw maj^tkowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wysokosci dokonanych odpisow umorzeniowych, a zwlaszcza
zgodnosci ustaleh kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w ustawie o
podatku dochodowym.

Rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow:

- czynne inwentaryzuje si^, sprawdzaj^c wielkosc tych kosztow z ich dokumentacjq oraz
weryfikuj^c sposob ich rozliczania, majqc na uwadze zasad^ wspohniernosci przychodow i
kosztow oraz uregulowania zawarte w art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowosci,

- bierne inwentaryzuje si^ poprzez sprawdzenie zasadnosci ich zarachowania w koszty biez^cego
okresu oraz zgodnosci z art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowosci.

^ Grunty i budynki wykazywane s^ w aktywach bilansu jednostki budzetowej pod warunkiem, ze
zostaly jej przekazane w trwaly zarzqd, tzn. ze jednostka posiada odpowiednie dokumenty w
postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwaly zarz^d, protokolow zdawczo-
odbiorczych potwierdzaj^cych przekazanie nieruchomosci jednostce, potwierdzenia wpisu do
ksiqg wieczystych.

^ Grunty i budynki wykazywane s^ w aktywach bilansu urz^du jednostki samorzqdu terytorialnego
(w przypadku braku ww. dokumentow).

^ Grunty i budynki wykazywane s^ w zasobach Skarbu Pahstwa (w przypadku braku ww.
dokumentow).

Grunty 1 budynki inwentaryzuje si^ poprzez porownanie danych ksi^gowych z odpowiednimi
dokumentami:

jsi wyci^gami z ksiqg wieczystych

^ decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwaly zarz^d oraz protokolem zdawczo-
odbiorczym

^ umow^ o oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Pahstwa jednostce
samorzqdu terytorialnego

Sposob inwentaryzacji gruntow, budynkow 1budowli wymaga wskazania przez kierownika jednostki w
zakladowej instrukcji inwentaryzacyjnej.



W jednostce samorz^du terytorialnego:

Inwentaryzacja nieruchomoki zapewnia porownanie danych wynikajqcych z ewidencji ksi^gowej z
ewidencjq powiatowego zasobu nieruchomosci.

Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe inwentaryzuje siQ,
weryfikujqc zmiany ich stanu (zwi^kszenia albo zmniejszenia) w minionym roku w swietle
obowiqzujqcych przepisow regulujgcych te fundusze.

Inwentaryzacja rozliczen mi^dzyokresowych przychodow polega na weryfikacji ich stanu kslQgowego
przez sprawdzenie prawidtowosci udokumentowania poszczegolnych tytutow tych przychodow w
oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku dtugoterminowych naleznosci z tytulu dochodow
budzetowych. Naleznosci dtugoterminowe budzetu to naleznosci, ktorych termin ptatnosci przypada
na nast^pny rok budzetowy lub lata kolejne.

Inwentaryzacja rezerw na zobowi^zania polega na weryfikacji stanu ksi^gowego z odpowiednimi
dokumentami, np. pozwalajqcymi na wiarygodne oszacowanie skutkow toczqcego siQ post^powania
sgdowego, ukazujqcymi wartosc przedmiotu pozwu czy tez zawierajqcymi ryczatty od dostawcow
udzielone jednostce na pokrycie kosztow ewentualnych napraw gwarancyjnych.

Terminy inwentaryzowania sktadnikow majqtkowych

1) Ustala si^ nast^puj^ceterminy inwentaryzowania skladnikow maj^tkowych:

a) CO 4 lata: znajduj^ce si^ na terenie strzezonym srodki trwale oraz maszyny i urz^dzenia
wchodzqce w skfad srodkow trwalych w budowie, a takze nieruchomosci zaliczane do srodkow
trwalych oraz inwestycje,

b) CO 2 lata: zapasy materialow, produktow gotowych i polfabrykatow znajduj^cych si? na
strzezonych skladowiskach i obj?tych ewidencjq ilosciowo-wartosciow^,

2) Ustala si?, z uwzgl?dnieniem cz?stotliwosci okreslonej w punkcie 1), nast?pujqce terminy
inwentaryzacji:

a) na dzieh bilansowy kazdego roku:

aktywow pieni?znych

jgs kredytow bankowych

^ papierow wartosciowych

gi materialow niewykorzystanych na koniec roku, ksi?gowanych w ci?zar kosztow z chwilq
zakupu.

Mi sktadnikow aktywow i pasywow, ktorych stan ustala si? drogq weryfikacji;

b) w ostatnim kwartale roku:

ei srodkow trwalych w budowie

gs nieruchomosci zaliczonych do srodkow trwalych,

es materialow w magazynie

gi stanu naleznosci

es stanu udzielonych i otrzymanych pozyczek



jsS wartosci powierzonych innym jednostkom wtasnych skladnikow maj^tku, z wyj^tkiem
znajduj^cych si^ w posiadaniu jednostek swiadcz^cych usiugi pocztowe, transportowe,
spedycyjne, sktadowania

^ aktywow obj^tych wyl^cznie ewidencj^ ilosciow^

ei aktywow b^d^cych wtasnosci^ innych jednostek.

c) zawsze:

ei w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone Jej mienie,

ei w sytuacji wystqpienia wypadkow losowych i innych, w wyniku ktorych nast^pito lub
zachodzi podejrzenie naruszenia stanusktadnikow majqtku.

3) Inwentaryzacj^ przeprowadza si? rowniez na dzieh poprzedzaj^cy likwidacj? jednostki.
Przez obiekty strzezone nalezy rozumiec obiekty nadzorowane przez stroza, portiera lub obiekty,
w ktorych zamontowane s^ urz^dzenia alarmowc lub kamery.



2.

OBOWIAZUJACE METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW ORAZ
USTALANIAWYNIKU FINANSOWEGO

(zate|cznik nr 2)



Stosowane przez jednostk^ zasady wycenyaktywow i pasywow wynikajq z:

1) ustawy z dnia 29wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. 2017, poz. 2342 z pozn. zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),

3) ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017, poz. 201),

4) rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz
planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzi^du terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorz^dowych zakladow budzetowych, paiistwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych majiicych siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Poiskiej
(Dz.U. 2017, poz. 1911),

5) rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegolowego sposobu
ustalania wartosci zobowi^zah zaliczanych do pahstwowego dlugu publicznego, dtugu Skarbu
Panstwa, wartosci zobowi^zah z tytulu por^czeh i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366),

6) rozporz^dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w
sprawie sposobu ewidencji materialdw bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283).

1. Obowiqzujqce zasady wyceny aktywow i pasywow

Aktywa i pasywa jednostki wycenia sIq wedtug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci oraz w
przepisach szczegolnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wedtug nize]
przedstawionych zasad.

Przy wycenie majqtku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje sIq zasady
wyceny ustalone w ustawie o rachunkowoki dla jednostek kontynuujqcych dziatalnosc, chyba ze
przepisy dotyczqce likwidacji stanowiq inaczej.

^rodki trwate stanowiqce wtasnosc Skarbu Panstwa lub jst otrzymane nieodptatnie, na podstawie
decyzji wtakiwego organu, mogq byewycenione w wartosci okreslonej w tej decyzji.

Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si^ (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-
amortyzacyjne ustala sIq wedtug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci.

Wartosci niematerialne i prawne nabyte z wtasnych srodkow wprowadza sIq do ewidencji w cenie
nabycia, zas otrzymane nieodptatnie na podstawie decyzji wtakiwego organu w wartosci okreslonej
w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartosci rynkowej na dzieh nabycia. Wartosc
rynkowa okreslana jest na podstawie przeci^tnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego
rodzaju i gatunku, z uwzglQdnieniem ich stanu i stopnia zuzycia.

Wartoki niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej wyzszej od wartoki ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym dla osob prawnych (z wyj^tkiem zwiqzanych z pomocami dydaktycznymi)
podlegajq umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane sq zgodnie ze stawkami okreslonymi

jgi w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych (zat^cznik nr 1 do ustawy z dnia 15
lutego 1992 r., t.j. Dz. U. 2017, poz. 2343 z pozn. zm.)

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie srodkow trwatych oraz wartosci



niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obci^za konto 400 „Amortyzacja".

Wartosci niematerialne i prawne zakupione ze srodkow na wydatki biezqce oraz stanowiqce pierwsze
wyposazenie nowych obiektow o wartoki poczqtkowej nizszej od wymienionej w ustawie o podatku
dochodowym dia osob prawnych, a takze b^dqce pomocami dydaktycznymi albo ich nieodtqcznymi
czQsciami:

^ traktuje si? jako pozostate wartosci niematerialne i prawne, ktore umarzane s^ w 100% w
miesiqcu przyj?cia do uzywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie
pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow
bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 ,.Zuzycie materialow i energii"

jgi ujmuje si? Je tylko w ewidencji ilosciowej, spisuj^c w koszty dzialalnosci operacyjnej pod dat^
zakupu.

Ewidencja szczegotowa dia wartosci niematerialnych i prawnych ujmowanych tqcznie na jednym
koncie 020 „Wartoki niematerialne i prawne" umozliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dia
poszczegolnych podstawowych i dia pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych. W tym celu
zaklada si? dwa konta analityczne: jedno dia umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji
„Podstawowe wartosci niematerialne i prawne", drugie dia odpisywanych w 100% wartosci
pocz?tkowej w koszty operacyjne w momencie przyj?cia ich do uzywania „Pozostate wartosci
niematerialne i prawne".

Rzeczowe aktywa trwate:

gi srodki trwate

^ pozostate srodki trwate

inwestycje (srodki trwate w budowie)

Srodki trwate to sktadniki aktywow zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowosci oraz
srodki trwate stanowiqce wtasnosc

^ Skarbu Pahstwa tub

^ jednostki samorzqdu terytorialnego Starostwa Powiatowego ,otrzymane w zarzqd tub
uzytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Srodki trwate obejmuj? w szczegolnosci:

- nieruchomosci, w tym grunty, prawo u^tkowania wieczystego gruntu, lokale b?d?ce odr?bn?
wtasnosci?, budynki, budowie,

- maszyny i urz^dzenia,

- srodki transportu i inne rzeczy,

- ulepszenia w obcych srodkach trwatych.

Do srodkow trwatych jednostki zaiicza si? takze obce srodki trwate znajduj?ce si? wjej uzytkowaniu
na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowoki, jesli wyst?puje ona jako „korzystaj?cy" (w
zakresie leasingu finansowego).

Srodki trwate w dniu przyj?cia do uzytkowania wycenia si?:

- w przypadku zakupu - wedtug ceny nabycia tub ceny zakupu, jesli koszty zakupu nie stanowi?
istotnej wartosci.



- w przypadku wytworzenia we wlasnym zakresie - wedtug kosztu wytworzenia, zas w przypadku
trudnosci z ustaleniem kosztu wytworzenia - wediug wyceny dokonanej przez rzeczoznawc?,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wedtug posiadanycti dokumentow z
uwzgl^dnieniem zuzycia, a przy ich braku wedtugwartosci godziwej,

- w przypadku spadku lub darowizny - wedtug wartosci godziwej z dnia otrzymania tub w nizszej
wartosci okreslonej w umowie o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w sposob nieodptatny od Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu
terytorialnego- w wysokosci okreslonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania srodka na skutek wymiany srodka niesprawnego - w wysokosci
wynikaj^cej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegolnych nowego srodka.

Na dzien bilansowy srodki trwate (z wyjqtkiem gruntow, ktorych sIq nie umarza) wycenia sIq w
wartoki netto, tj. z uwzglQdnieniem odpisdw umorzeniowych ustalonych na dzieh bilansowy.

Srodki trwate ewidencjonuje sIq w podziale na:

- podstawowe srodki trwate na koncie 011,,Srodki trwate",

- pozostate srodki trwate na koncie 013 „Pozostate srodki trwate".

Podstawowe srodki trwate finansuje si^ ze srodkow na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych 1wydanego na jej podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w
sprawie szczegotowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow
pochodzgcych ze zrodet zagranicznych (Dz.U. 2014, poz. 1053 z pozn. zm.), oraz ustawy o podatku
dochodowym od osob prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. 207, poz. 2343), a takze
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1579). Umarzane sq
(zwyjqtkiem gruntow) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wedtug stawek
amortyzacyjnych ustalonych:

ei w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych(zat^cznik nr 1 do ustawy)

Odpisow umorzeniowych dokonuje siQ poczqwszy od:

jgi miesiqcanast^puj^cego po miesiqcu przyj^cia srodka trwatego do uzywania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie srodkow trwatych oraz wartoki
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciqza konto 400 „Amortyzacja" na koniec

e< roku

W jednostce przyj^to metod^ liniowq dia wszystkich srodkow trwatych.

Aktualizacji wartosci poczqtkowej i dotychczasowego umorzenia srodkow trwatych dokonuje siQ
wytqcznie na podstawie odr^bnych przepisow, a wyniki takiej aktualizacji odnosi si^ na fundusz
jednostki.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartosc gruntow nie podlega aktualizacji.

Pozostate srodki trwate to srodki trwate wymienione w § 6 ust. 3 „rozporz^dzenia", ktore finansuje
siQ ze srodkow na biezqce wydatki (z wyjqtkiem pierwszego wyposazenia nowego obiektu, ktore tak
jak ten obiekt finansowane sq ze srodkow na inwestycje).



Obejmujg:

^ meble

jsS srodki trwale o wartosci pocz^tkowej nieprzekraczaj^cej wielkosci ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osob prawnych ale wi^kszej niz 300,00 zl, dla ktorych odpisy
amortyzacyjne uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci w momencie
oddania do u^wania.

Pozostale srodki trwale:

^ ujmuje si? w ewidencji ilosciowo-wartosciowej na koncie 013 „Pozosta}e srodki trwale" i
umarza si? je w 100% w miesi^cu przyj?cia do u^wania, aumorzenie to ujmowane jest na
koncie 072 „Umorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych oraz zbiorow bibliotecznych" wkorespondencji z kontem 401 „Zu^cie materialow i
energii"

Inwestycje (srodki trwale w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montazu,
przystosowania, ulepszenia 1 nabycia podstawowych srodkow trwalych oraz koszty nabycia
pozostalych srodkow trwalych stanowiqcych pierwsze wyposazenie nowych obiektow zliczone do
dnia biiansowego lub do dnia zakohczenia inwestycji, w tym rowniez:

- niepodlegaj^cy odliczeniu podatek od towarow i usingoraz podatek akcyzowy,

- koszt obslugi zobowiqzah zaciqgni?tych w celu ich sfinansowania i zwi^zane z nimi roznice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytulu,

- oplaty notarialne, s^dowe itp.,

- odszkodowania dla osob fizycznych i prawnych wynikle do zakohczenia budowy.

Do kosztow wytworzenia podstawowych srodkow trwalych nie zaiicza si? kosztow ogolnego zarzgdu
oraz kosztow poniesionych przed udzieleniem zamowieh zwi?zanych z realizowan? inwestycj?, tj.
kosztow przetargow, ogloszeh i innych.

Wjednostkach budzetowych do kosztow inwestycji zaiicza si? w szczegolnosci nast?puj?ce koszty:

- dokumentacj i proj ektowej

- nabycia gruntow i innych skladnikow maj?tku, zwi?zanychz budow?

- badah geodezyjnych i innych dotycz?cych okresleniawlasciwosci geologicznych terenu

- przygotowania terenu pod budow?, pomniejszone o uzyski ze sprzeda^ zlikwidowanych na nim
obiektow

- oplat z tytulu u^tkowania gruntow i terenow w okresie budowy

- zalozenia stref ochronnych i zieleni

- nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- ubezpieczeh maj?tkowych obiektow w trakcie budowy

- sprz?tania obiektow poprzedzaj?cego oddanie do u^tkowania

- inne koszty bezposrednio zwi?zane z budow?

Naleznosci dlugoterminowe to naleznosci, ktorych termin zapadalnosci przypada w okresie dluzszym
niz 12 miesi?cy, licz?c od dnia biiansowego.



Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 „rozporzqdzenia" odsetki od naleznosci ujmowane sq w ksiQgach
rachunkowych w momencie ich zaptaty, lecz nie pozniej niz pod datq ostatniego dnia kwartatu w
wysokosci odsetek naleznych na koniec tego kwartatu, natomiast naleznoki wyrazone w walutacti
obcych wycenia si^ nie pozniej niz na koniec kwartatu, wedtug zasad obowigzujqcychi na dzien
bilansowy, tj. wedtug obowiqzujqcego na ten dzieh kursu sredniego ogtoszonego dia danej waluty
przez NBP.

Kwot^ naleznoki ustalonq na dzieh bilansowy pomniejsza si^ o odpisy aktualizujqce jej wartosc
zgodnie z zasadq ostroznosci. Odpisy dokonywane sq w ci^zar pozostatych kosztow operacyjnych lub
kosztow finansowych (w zaieznosci od charakteru naleznoki), a icti wysokosc ustala si^ wedtug art.
35b ust. 1 ustawy o ractiunkowosci, przy czym (§ 10 ust. 2, 3 i4 „rozporzqdzenia"):

—(w organie fmansowym) odpisy aktuaiizuj^ce wartosc naleznosci z tytulu rozcliodow budzetu
zaliczasi? do wynikow na pozostatycli operacjacii niekasowycli,

—odpisy aktuaiizuj^ce wartosc naleznosci dotyczqcycli funduszy tworzonycli na podstawie ustaw
obci^zaj^ te fundusze.

Odpisy aktualizuj^ce wartosc naleznosci dokonywane sq najpozniej na koniec roku obrotowego.

Na dzieh bilansowy naleznosci 1udzielone pozyczki dtugoterminowe wyceniane s^:

es w kwocie wymaganej zaplaty,

Dtugoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawq o
ractiunkowosci jako inwestycje dtugoterminowe). Obejmujqw szczegolnosci:

akcje i udziaty w obcycli podmiotacli gospodarczycli,

akcje i inne dtugoterminowe papiery wartosciowe traktowane jako lokaty dtugoterminowe.

Na dzieh przyj^cia do ewidencji wyceniane sq w cenie nabycia lub cenie zakupu, Jezeli koszty
przeprowadzenia transakcji nie sq istotne.

Na dzieh bilansowy udziaty w innycti jednostkacii oraz inne inwestycje dtugoterminowe wyceniane
sq w:

cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci

Udziaty w jednostkacii podporzqdkowanycti wycenia si^ wedtug zasad dla udziatow w innycti
jednostkach lub metodq praw wtasnosci (dla aktywow trwatycti).

Ewidencja szczegotowa zapewnia ustalenie wartoki bilansowej (netto) poszczegolnycti rodzajow
dtugoterminowych aktywow finansowycti.

Mienie zlikwidowanycli Jednostek to rzeczowe sktadniki majqtkowe faktycznie przej^te przez
jednostk^ budzetowq (organ zatozycielski lub nadzorujqcy) po zlikwidowanym innej podlegtej
jednostce, takze jednostce budzetowej, do czasu podjQcia decyzji przez organ stanowi^cy jst o ich
przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, ktore kontynuujq dziatalnosc.
Sktadniki takiego mienia ujmowane sq na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek" wedtug
wartosci netto wynikajqcej z bilansu zamkni^cia zlikwidowanego podmiotu i zatgcznikow do bilansu.
Rozchodowane sq wedtug wartosci okreslonej w:

decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,



decyzji o przyj^ciu do srodkow trwatych jednostki,

dokumencie sprzeda^,

dokumencie o likwidacji skladnikow mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majqtku uj^tego w bilansie
ziikwidowanego podmiotu wraz z zatqcznikami.

Zapasy obejmujg:

^ materiaty

Materiaty wycenia siQ sq w cenach ewidencyjnych rownych cenom nabycia lub zakupu, jesli koszty
zakupu nie stanowi^ istotnej wartosci. W jednostce wycenia si^ je:

^ w cenach zakupu

es Jednostka prowadzi ewidencja materialow:

ilosciowo-wartosciowq,

^ Przyj^cie materiaiow do magazynu nast^puje w:

rzeczywistych cenach zakupu.

jgi Rozchod materiaiow z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wedtug rzeczywistych cen
nabycia/zakupu wycenia si^ metod^:

,,pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo" (FIFO).

W bilansie rzeczowe sktadniki aktywow obrotowych wyceniane sq w cenach nabycia lub koszcie
wytworzenia z uwzglQdnieniem zasady ostroznej wyceny, ktora w tym przypadku oznacza, ze cena
nabycia/zakupu lub koszt wytworzenia nie mogg bye wyzsze od ich ceny sprzedazy netto (okreslonej
w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowoki) w dniu bilansowym.

^ Na dzieh bilansowy sktadniki zapasow nabyte przez jednostk? wycenia si? wedtug ceny ich
zakupu/nabycia.

ei Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we wtasnym zakresie wycenia si? wedtug kosztu
wytworzenia okreslonego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowosci.

.«• Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we wtasnym zakresie wycenia si? wedtug kosztu
wytworzenia okreslonego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowosci, z wyjqtkiem produktow w
toku, ktorych

jsS wycena na dzieh bitansowy dokonywana jest w wysokosci bezposrednich kosztow
wytworzenia,

^ wycena na dzieh bilansowy dokonywana jest w wysokosci materiaiow bezposrednich zuzytych
na ich wytworzenie

es nie wycenia si? w ogote.

Nalezno^ci krotkoterminowe to naleznosci o terminie sptaty krotszym od jednego roku od dnia
bilansowego. Wyceniane sq w wartosci nominalnej tqcznie z podatkiem VAT, a na dzieh bilansowy w
wysokosci wymaganej zaptaty, czyli tqcznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady
ostroznej wyceny, tj. w wysokosci netto, czyli po pomniejszeniu o wartosc ewentualnych odpisow
aktualizujqcych dotyczqcych naleznosci wqtpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowosci).

Naleznosci I udzielone pozyczki krotkoterminowe zaiiczane do aktywow finansowych wycenia si^
wedtug skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, ktore przeznaczone sq do zbycia w terminie 3



miesi^cy, w wartosci rynkowej lub inaczej okreslonejwartosci godziwej.

Odpisy aktualizujgce naleznoki tworzone sq na podstawie ustawy o rachunkowoki, zwyjqtkiem:

- odpisow aktualizuj^cych wartosc naleznosci funduszy utworzonych na podstawie ustaw, ktore
obciqzaj^ te fundusze,

- {w urz^dzie jsf) odpisow aktualizuj^cych wartosc naleznosci z tytutu rozchodow budzetu, ktore
zalicza si^ do wyniku na pozostalych operacjachniekasowych.

Odsetki od naleznosci, w tym rowniez tych, do ktorych stosuje si^ przepisy dotycz^ce zobowiqzan
podatkowych, ujmuje sIq w momencie ich zaptaty lub na koniec kwartatu w wysokosci odsetek
naleznych na koniec tego kwartatu.

Naleznosci wyrazone w walutach obcych wycenia siQ nie pozniej niz na koniec kwartatu wedtug zasad
obowi^zujqcych na dzien bilansowy, tj. wedtug obowiqzuj^cego na ten dzieh kursu sredniego
ogtoszonego dia danej waluty przez NBP.

Naleznosci pieni^zne majgce ctiarakter cywilnoprawny :

gs s^umarzane w catosci lub w cz^sci, a ich splata odraczana lub rozktadana na raty wedtug zapisow
zawartych w art. 56 157 ufp,

Niewielkie salda naleznoki w kwocie do 8,80 zt podlegajq odpisaniu w pozostate koszty operacyjne.

Nie nalicza siQ odsetek od zaiegtoki podatkowych nieprzekraczajgcych trzykrotnosci wartosci optaty
dodatkowej pobieranej przez „PocztQ Polskq SpotkQ Akcyjnq" za polecenie przesytki listowej (art. 54§
1 pkt 5 Ordynacji).

Srodki pieni^znew kasie i na rachunkach bankowych wycenia si^ wedtug wartosci nominalnej.

WalutQ obcq na dzieh bilansowy wycenia si^ wedtug kursu sredniego danej waluty ogtoszonego przez
Prezesa NBP na ten dzieh. W ciqgu roku operacje gospodarcze wyrazone w walutach obcych ujmuje

siQ w kslQgach w dniu ich przeprowadzenia - o ile odr^bne przepisy dotyczqce srodkow
pochodzqcych z Unii Europejskiej i innych krajow Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
srodkow niepodlegajqcych zwrotowi, pochodzqcych ze zrodet zagranicznych, nie stanowiq inaczej -
odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikaj^cym z charakteru operacji - w przypadku
sprzedazy lub kupna walut oraz zaptaty naleznosci lub zobowi^zah,

- srednim ogtoszonym dta danej waluty przez NBP z dnia poprzedzaj^cego ten dzieh - w przypadku
zaptaty naleznosci lub zobowi^ah, Jezeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie
zastosowanego przez bank obstugujqcy jednostk?, a takze w przypadku pozostalych operacji.

Krotkoterminowe paplery wartosciowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedazy lub ktorych
termin wykupu jest krotszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce,
bony skarbowe i inne dtuzne papiery wartokiowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyzej 3
miesi^cy, a krotszym od 1 roku). Krotkoterminowe papiery wartokiowe wycenia si^ na dzieh
bilansowy wedtug:

^ ceny (wartosci) rynkowej

^ cenynabycia lub ceny (wartosci) rynkowej, zaleznie od tego, ktora z nichjest nizsza



es skorygowanej ceny nabycia w tym przypadku, kiedy dla danego sktadnika zostat okreslony
termin wymagalnosci

^ wartosci godziwej dla tych, dla ktorych nie istnieje aktywny rynek.

Rozliczenia mi^dzyokresowe czynne kosztow to koszty juz poniesione, ale dotyczqce przysztych
okresow sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartosci nominalnej.

Przedmiotem rozliczen kosztow czynnych sq :

^ koszty ubezpieczen maj^tkowych

ei podatek od nieruchomosci

eS inne koszty np.: abonamenty na programy internetowe, czasopisma itp.

Zobowi^zania w jednostce wycenia sIq w zaieznosci od celu sprawozdawczego;

— w zakresie sprawozdania finansowego jednostki —wedlug art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o
rachunkowosci,

— w zakresie sprawozdawczosci budzetowej —wedlug rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 30
marca 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu ustalania wartosci zobowi^zan zaliczanych do
panstwowego dtugu publicznego, dlugu Skarbu Panstwa, wartosci zobowi^zan z tytulu por^czen i
gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366).

Zobowigzania bilansowe wycenia siQ w kwocie wymagajqcej zaplaty.

Zobowiqzania bilansowe zaiiczane do zobowiqzan finansowych wycenia si^ wedlug :

^ wymaganej kwoty zaplaty.

Zobowiqzania wyrazone w walucie obcej wycenia siQ nie pozniej niz na koniec kwartatu wedlug
zasad obowiqzujqcych na dzien bilansowy, tj. wedlug obowiqzujgcego na ten dzien kursu sredniego
ogloszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiqzan wymagalnych, w tym takze tych, do ktorych stosuje siQ przepisy dotyczqce
zobowiqzah podatkowych, ujmowane sq w ksi^gach rachunkowych w momencie ich zaplaty lub pod
dat^ ostatniego dnia kwartalu w wysokosci odsetek naleznych na koniec tego kwartalu.

Zobowiqzania zaiiczane do panstwowego dtugu publicznego 1dlugu Skarbu Panstwa oraz wartosc
zobowiqzan z tytulu por^czen i gwarancji, wykazywane w sprawozdaniach Rb, wyceniane sq wedlug
zasad zawartych w ww. rozporz^dzeniu Ministra Finansowz dnia 30 marca 2010 r.

Rezerwy w jednostce tworzone sq na pewne lub o duzym prawdopodobiehstwie przyszle
zobowigzania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowoki wedlug wiarygodnie oszacowanej
wartosci.

Rozliczenia mi^dzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przysztych okresow.

W jednostce rozliczenia mi^dzyokresowe bierne:

ei nie wyst^puj^.

Rezerwy tworzone zgodnie zart. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiqzania dotyczq w jednostce

oszacowanych skutkow tocz^cego si^ post^powania s^dowego



Zobowiqzania warunkowe to zobowiqzania pozabilansowe, ktore powstaj^ na skutek zdarzen
przesztych, ale nie powiQkszajq zobowiqzah bilansowych, poniewaz nie nastqpHo spetnienie
warunkow ich realizacji i nie jest znana dokfadna ich wartosc oraz moment wyptywu srodkow
pienlQznych. Zobowiqzania warunkowe tworzy sIq w jednostce w zwiqzku z:

udzielonymi gwarancjami i por^czeniami maj^tkowymi w wysokosci udzielonej gwarancji i
por^czenia

Przychody przysztych okresow to rownowartosc otrzymanych lub naleznych od kontrahentow
srodkow ztytutu swiadczeh, ktorych wykonanie nastqpi w kolejnych okresach sprawozdawczych (art.
41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowoki).

Zaangazowanie to sytuacja prawna wynikajqca z podpisanych umow, decyzji 1innych postanowieh,
ktora spowoduje wykonanie:

a) wydatkow budzetowych uj^tych w planie finansowym jednostki budzetowej danego roku oraz w
planie finansowym niewygasajqcych wydatkow budzetowych przewidzianych do realizacji w
danym roku,

b) wydatkow budzetowych oraz niewygasaj^cych wydatkow budzetowych nast^pnych lat,

c) wydatkow srodkow europejskich obj^tych planem danego roku i lat nast^pnych.

2. Ustalanie wyniku finansowego

W jednostkach budzetowych

Wynik finansowy jednostki budzetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porownawczym rachunku
zyskow i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".

Ewidencja kosztow dziatalnosci podstawowej prowadzona jest w uktadzie rodzajowym na kontach
zespotu 4, CO wynika z jednorodnego charakteru dzialania jednostki organizacyjnej.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zyskow i strat przedstawionym w zat^czniku 7 do
„rozporz^dzenia" sktada si^:

- wynik ze sprzedazy,

- wynik z dziatalnosci operacyjnej,

- wynik z dziatalnosci gospodarczej,

- wynik brutto.

W organie finansowym jst

Wynik wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego (niedobor lub nadwyzka budzetu)
wykazywany w bilansie z wykonania budzetu jst ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania
budzetu" poprzez porownanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodow i wydatkow
budzetowych oraz ujmowanych memoriatowo wydatkow niewygasajqcych z kohcem roku,
ewidencjonowanych na odr^bnych kontach odpowiednio: 901 „Dochody budzetu", 902 „Wydatki
budzetu" oraz 903 „Niewykonane wydatki".



Po raz pierwszy w bilansie z wykonania budzetu jst sporzqdzonym na koniec 2010 r. dochody budzetu
obejmuj^ dotacje celowe z budzetu paristwa (wspotfinansowanie) oraz srodki pochodzqce z budzetu
Unii Europejskiej. Zmiana ta spowodowata, ze wyniki budzetu jst, bilansowy oraz wykazany w
rocznym sprawozdaniu Rb-NDS, sq sobie rowne.

Operacje wynikowe, ktore nie powodujq zwi^kszenia wydatkow i dochodow danego roku
budzetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczqce przychodow i kosztbw finansowych oraz
pozostatych przychodow i kosztow operacyjnych, ujmowane sq na koncie 962 „Wynik na pozostatych
operacjach". W roku nast^pnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budzetu przez organ
stanowiqcy Jst, saldo tego konta przekslQgowywane Jest na konto 960 „Skumulowane wyniki
budzetu".



3.

SPOSOB PROWADZENIA KSIAG RACHUNKOWYCH
(zat^cznik nr 3)



Zat^cznik nr 3a
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1. Zakladowy plan kont jednostki

Jednostka prowadzi ksi^gi rachunkowe w oparciu o zakladowy plan kont (zat^cznik nr 3a do
zarzqdzenia) opracowany na podstawie:

^ pianu kont stanowi^cego zat^cznik nr 3 do „rozporz4dzenia"

• jednostka organizacyjna przyjmuje do stosowania zasady funkcjonowania kont ksi^gi gtownej
oraz kwalifikacji, grupowania i wyceny zdarzen okresione w niniejszych zasadach.

• zasady te z niezb^dnymi modyfikacjami rozwi^zan szczegolowych, znajduj^cymi uzasadnienie w
dostosowaniu ich do specyfiki dzialalnosci i organizacji wewn^trznej jednostki organizacyjnej,
stosowane sq odpowiednio do poszczegolnych kont, takze wowczas, gdy zostaty w zakladowym
wykazie kont ksi^gi glownej- podzielone lub pol^czone. Do poszczegolnych kont ksi^gi gtownej
prowadzona jest ewidencja szczegolowa na kontach ksi^g pomocniczych, analitycznych ( o
roznym stopniu szczegolowosci) Konta te oznaczone sq symbolami liczbowymi, w ktorych kazdy
z czlonow rozdzielony jest myslnikiem lub,,/". Wyrazajq one szczeble ewidencji
szczegolowej, ktore umoziiwiaj^ przez odpowiedni^ dekretacj? dokumentow uzyskanie poz^danej
szczegolowosci informacji. Suma said kont analitycznych pierwszego szczebla rowna si?
wysokosci salda konta syntetycznego. Dekretowanie dokumentu na poszczegolne konta
analityczne zawieraj^ce w swoim symbolu numer konta syntetycznego zapewnia zgodnosc
obrotow i said ewidencji analitycznej z obrotami saldami kont ksi?gi gtownej.

• prowadzone do poszczegolnych kont ksi?gi gtownej wykazy kont szczegotowych podlegaj^
okreslonej weryfikacji w zaleznosci od potrzeb administrowania, analizy i sprawozdawczosci.
Zmiany w wykazie kont analitycznych polegaj^ mi?dzy innyini na utworzeniu nowych kont,
wydzieleniu dalszych szczebli ewidencji b^dz rezygnacji z informacji nieprzydatnych, jezeli
zostan^ odpowiednio powi^zane z kontami ksi?gi gtownej nie wymagajq zmian w Zakladowym
Planie Kont.

Wykaz ksi^g rachunkowych

Zakladowy plan kont jednostki budzetowej obejmuje nastQpuj^ce konta (zalqcznik nr 3a do

zarzqdzenia):

I. Wykaz kont

1. Konta bilansowe

Zespol 0 - Maj^tek trwaly
Oil- Srodki trwale

013 - Pozostale srodki trwale

020 - Wartosci niematerialne i prawne
030 - Dlugoterminowe aktywa ftnansowe
071 - Umorzenie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i

prawnych
073 - Odpisy aktualizuj^ce dlugoterminowe aktywa ftnansowe
080 - Srodki trwale w budowie (Inwestycje)

Zespol 1 - Srodki pieni?zne i rachunki bankowe



130- Rachunek biez^cy jednostki t
135- Rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia ^
139- Inne rachunki bankowe

140- Krotkoterminowe aktywa flnansowe ]
141 - Srodki pieni^zne w drodze

'!
Zespol 2 - Rozrachunki i rozliczenia i ;
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221 - Naleznosci z tytulu dochodow budzetowych
222 - Rozliczenie dochodow budzetowych i
223 - Rozliczenie wydatkow budzetowych
224 - Rozliczenie dotacji budzetowyeh oraz platnosci z budzetu srodkow .

europejskich
225 - Rozrachunki z budzetami

229 - Pozostale rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytulu wynagrodzeh
234 - Pozostale rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostale rozrachunki '
245 - Wplywy do wyjasnienia
290 - Odpisy aktualizuj^ce nalemosci

Zespol 3 - Materialy i towary
310 - Materialy

Zespol 4 - Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 - Zu^cie materialow i energii
402 - Uslugi obce
403 - Podatki i oplaty
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadezenia
409 - Pozostale koszty rodzajowe

Zespol 6 - Produkty
640 - Rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow

Zespol 7 - Przychody, dochody i koszty
720 - Przychody z tytulu dochodow budzetowych
740 - Dotacje i srodki na inwestycje
750 - Przychody fmansowe
751 - Koszty fmansowe
760 - Pozostale przychody operacyjne
761 - Pozostale koszty operacyjne
770 - Zyski nadzwyczajne
771 - Straty nadzwyczajne

Zespol 8 - Fundusze, rezenvy i wynik finansowy
800- Fundusz jednostki



810 - Dotacje budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z
budzetu na inwestycje

820 - Rozliczenie wyniku finansowego
840 - Rezerwy i rozliczenia mi^dzyokresowe przychodow
851 - Zakiadowy fundusz swiadczen socjalnych
853 - Fundusze celowe

860 - Wynik fmansowy

2. Konta pozabilansowe
090 - Obce srodki trwale

980 - Plan fmansowy wydatkow budzetowych
981 - Plan finansowy niewygasaj^cych wydatkow
998 - Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biez^cego
999 - Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat

II. Opis kont

1. Konta bilansowe

Zespol 0 - "Maj^tek tnvaly"
Kontazespolu 0 "Maj^tek trwaly" sluz^do ewidencji;
1) rzeczowego maj^tku trwalego;
2) wartosci niematerialnychi prawnych;
3) finansowego maj^tku trwalego;
4) umorzenia maj^tku;
5) inwestycji.

Konto Oil - "Srodki trwale"

Konto Oil slu^ do ewidencji stanu oraz zwi^kszen i zmniejszeh wartosci
pocz^tkowej srodkdw trwalych zwiqzanych z wykonywanq dzialalnosciq
jednostki,ktore nie podlegaj^ uj^ciu na koncie 013.
Na stronie Wn konta Oil ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych, z wyj^tkiem umorzenia
srodkow trwalych, ktore ujmuje si? na koncie 071.
Na stronie Wn konta Oil ujmuje si? w szczegolnosci:
1) przychody nowych lub uzywanych srodkow trwalych pochodz^cych z

zakupu gotowych srodkow trwalych lub inwestycji oraz wartosc ulepszen
zwi?kszaj4cych wartosc poczqtkow^ srodkow trwalych;

2) przychody srodkow trwalych nowo ujawnionych;
3) nieodplatne przyj?cie srodkdw trwalych;
4) zwi?kszenia wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych dokonywane na skutek

aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta Oil ujmuje si? w szczegolnosci:
1) wycofanie srodkow trwalych z uzywania na skutek ich likwidacji, z powodu

zniszczenia, zuzycia, sprzedazy oraz nieodplatnego przekazania;
2) ujawnione niedobory srodkow trwalych;
3) zmniejszenia wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych dokonywane na

skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegolowaprowadzona do konta Oil powinna umozliwic:
1) ustalenie wartosci pocz^tkowej poszczegolnych obiektow srodkow

trwalych;



2) ustalenie osob lub komorek organizacyjnych, ktorym powierzono srodki
trwale;

3) nalezyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto Oil moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkowtrwalych w
wartosci pocz^tkowej.

Konto 013 - "Pozostale srodki trwale"

Konto 013 slu^ do ewidencji stanu oraz zwi^kszen i zmniejszen wartosci
pocz^tkowej srodkow trwalych, niepodlegaj^cych uj^ciu na koncie Oil
wydanych do uzywania na potrzeby dzialalnosci jednostki, ktore podlegaj^
umorzeniu lub amortyzacji w pelnej wartosci w miesi^cu wydania do uzywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje si^ zwi^kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartosci pocz^tkowej pozostalych srodkow trwalych znajduj^cych si§ w
uzywaniu, z wyj^tkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje si^ w szczegolnosci:
1) srodki trwale przyj?te do uzywania z zakupu lub inwestycji;
2) nadwyzki srodkow trwalych w uzywaniu;
3) nieodplatne otrzymanie srodkow trwalych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje si? w szczegolnosci:
1) wycofanie srodkow trwalych z uzywania na skutek likwidacji, zniszczenia,

zuzycia, sprzeda^, nieodplatnego przekazania;
2) ujawnione niedobory srodkow trwalych w uzywaniu.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 013 powinna umozliwic ustalenie
wartosci poczqtkowej srodkow trwalych oddanych do uzywania oraz osob, u
ktorych znajduj^ si? srodki trwale, lub komorek organizacyjnych, w ktorych
znajduj^ si? srodki trwale.
Konto 013 moze wykazywac saldo Wn, ktore wyraza wartosc srodkow trwalych
znajduj^cych si? w uzywaniu w wartosci pocz^tkowej.

Konto 020 - "Wartosci niematerialne i prawne"
Konto 020 sluzy do ewidencji stanu oraz zwi?kszeh i zmniejszen wartosci
pocz^tkowej wartosci niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje si? wszelkie zwi?kszenia, a na stronie Ma -
wszelkie zmniejszenia stanu wartosci poczqtkowej wartosci niematerialnych i
prawnych, z wyj^tkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 020 powinna umozliwic nalezyte
obliezanie umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych, podzial wedlug ich
tytulow i osob odpowiedzialnych.
Wartosci niematerialne i prawne o wartosci pocz^tkowej w dniu przyj?cia do
uzywania rownej lub nizszej od 3.500,00 zl, umarza si? jednorazowo, spisuj^c
cal4 wartosc w koszty w miesi^cu przyj?cia do uzywania, zas powyzej 3.500,00
zl stosuje si? stawk? w wysokosci 30 % w skali roku.
Konto 020 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan wartosci
niematerialnych i prawnych w wartosci pocz^tkowej.

Konto 030 - "Dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 sluzy do ewidencji dlugotrwalych aktywow fmansowych, a w
szczegolnosci:
1) akcji i udzialow w obcych podmiotach gospodarczych;
2) akcji i innych dlugoterminowych papierow wartosciowych, traktowanych

jako lokaty o terminie wykupu dluzszym niz rok;
3) innych dlugotrwalych aktywow fmansowych.



Na stronie Wnkonta 030 ujmuje si?zwi?kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu dlugoterminowych aktywow fmansowych.
Ewidencja szczegoiowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnic ustalenie
wartosci poszczegolnych sktadnikow dlugoterminowych aktywow finansowych
wedlug tytulow.
Konto 030 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc
dlugoterminowych aktywow fmansowych.

Konto 071 - "Umorzenie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnyeh i
prawnych"
Konto 071 sluzy do ewidencji zmniejszeh wartosci pocz^tkowej srodkow
trwalych oraz wartosci niematerialnyeh i prawnych, ktore podlegaj^ umorzeniu
wedlug stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostk?.
Odpisy umorzeniowe s^dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia
umorzenia wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnyeh i prawnych.
Ewidencj? szczegolow^ do konta 071 prowadzi si? wedlug zasad podanych w
wyjasnieniach do kont Oil i 020. Do kont: Oil, 020 i 071 mozna prowadzic
wspoln^ ewidencj? szczegolow^.
Konto 071 moze wykazywac saldo Ma, ktore wyraza stan umorzenia wartosci
srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnyeh i prawnych.

Konto 072 - "Umorzenie pozostalych srodkow trwalych, wartosci
niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych"
Konto 072 sluzy do ewidencji zmniejszeh wartosci poczqtkowej srodkow
trwalych, wartosci niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych,
podlegaj^cych umorzeniu jednorazowo w pelnej wartosci, w miesi^cu wydania
ich do uzywania.
Umorzenie jest ksi?gowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia
umorzenia wartosci pocz^tkowej srodkow trwalych, wartosci niematerialnyeh i
prawnych oraz zbiorow bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje si? umorzenie srodkow trwalych, wartosci
niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych zlikwidowanych z
powodu zuzycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodplatnie, a
takze stanowi^cych niedobor lub szkod?.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje si? odpisy umorzenia nowych, wydanych do
uzywania srodkow trwalych, wartosci niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow
bibliotecznych obci^zaj^cych odpowiednie koszty, dotycz^ce nadwyzek srodkow
trwalych, wartosci niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych,
dotycz^ce srodkow trwalych, wartosci niematerialnyeh i prawnych oraz zbiorow
bibliotecznych otrzymanych nieodplatnie.
Konto 072 moze wykazywac saldo Ma, ktore wyraza stan umorzenia wartosci
pocz^tkowej srodkow trwalych, wartosci niematerialnyeh i prawnych oraz
zbiorow bibliotecznych umorzonych w pelnej wartosci w miesi^cu wydania ich
do uzywania.

Konto 073 - "Odpisy aktualizuj^ce dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 073 sluzy do ewidencji odpisow aktualizuj^cych dlugoterminowe aktywa
finansowe.

•Ji



Konto moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza wartosc odpisow
aktualizuj^cych diugoterminowe aktywa fmansowe.

Konto 080 - "Inwestycje (srodki trwale w budowie)"
Konto 080 sluzy do ewidencji kosztow srodkow trwaiych w budowie oraz do
roziiczenia kosztow srodkow trwaiych w budowie na uzyskane efekty
inwestycyjne. Na stronie Wn konta 080 ujmuje si? w szczegolnosci;
1) poniesione koszty dotycz^ce srodkow trwaiych w budowie ramach
prowadzonych inwestycji zarowno przez obcych wykonawcow, jak i we
wlasnym imieniu;
2) poniesione koszty dotycz^ce przekazanych do montazu, leez jeszcze
nieoddanych do uzywania maszyn, urz^dzeh oraz innych przedmiotow,
zakupionych od kontrahentow oraz wytworzonych w ramach wlasnej
dzialalnosci gospodarczej;
3) poniesione koszty ulepszenia srodka trwalego (przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja, adaptacja lub modemizacja), ktore powoduj^ zwi?kszenie
wartosci uzytkowej srodka trwalego. Na stronie Ma konta 080 ujmuje si?
wartosc uzyskanych efektow, w szczegolnosci:
1) srodkow trwaiych;
2) wartosc sprzedanyeh i nieodplatnie przekazanych srodkow trwaiych w
budowie.

Na koncie 080 mozna ksi?gowac rowniez rozliczenie kosztow dotycz^cych
zakupow gotowych srodkow trwaiych. Ewidencja szczegolowa prowadzona do
konta 080 powinna zapewnic co najmniej wyodr?bnienie kosztow srodkow
trwaiych w budowie wedlug poszczegolnyeh rodzajow efektow inwestycyjnych
oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczegolnyeh
obiektow srodkow trwaiych. Konto 080 moze wykazywac saldo Wn, ktore
oznacza wartosc kosztow srodkow trwaiych w budowie i ulepszeh.

Zespol 1 - "Srodki pieni?zne i rachunkl bankowe"
Konta zespolu 1 "Srodki pieni?zne i rachunki bankowe" sluz^ do ewidencji:
1) krajowych i zagranicznych srodkow pieni?znych przechowywanych w

kasach;

2) krotkoterminowych papierowwartosciowych;
3) krajowych i zagranicznych srodkow pieni?znych lokowanych na rachunkach

w bankach;

4) udzielanych przez banki kredytow w krajowych i zagranicznych srodkach
pieni?znych;

5) innychkrajowych i zagranicznych srodkowpieni?znych.
Konta zespolu 1 maj^ odzwiereiedlac operacje pieni?zne oraz obroty i stany
srodkow pieni?znyeh oraz krotkoterminowych papierow wartosciowych.

Konto 130 - "Rachunek biez^cy jednostki"
Konto 130 sluzy do ewidencji stanu srodkow pieni?znych oraz obrotow na
rachunku bankowym z tytulu wydatkow i dochodow (wplywow) budzetowych
obj?tych planem fmansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje si? wplywy srodkow pieni?znych:
1) otrzymanych na realizacj? wydatkow budzetowych zgodnie z planem

fmansowym oraz dla dysponentow nizszego stopnia, w korespondencji z
kontem 223;



2) z tytuiu zrealizowanych przez jednostk^ dochodow budzetowych (ewidencja
szczegolowa wedtug podzialek klasyfikacji dochodow budzetowych), w
korespondencji z kontem 101, 221 lub innym wlasciwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje si?:
1) zrealizowane wydatki budzetowe zgodnie z planem fmansowym jednostki,

jak rowniez srodki pobrane do kasy na realizacj? wydatkow budzetowych
(ewidencja szczegolowa wedlug podzialek klasyfikacji wydatkow
budzetowych), w korespondencji z wlasciwymi kontami zespolow 1, 2, 3, 4,
7 lub 8;

2) okresowe przelewy dochodow budzetowych do budzetu, w korespondencji z
kontem 222;

3) okresowe przelewy srodkow pieni?mych dla dysponentow nizszego stopnia
(ewidencja szczegolowa wedlug dysponentow, ktorym przelano srodki
pieni?zne), w korespondencji z kontem 223.

Zapisy na koncie 130 s^ dokonywane na podstawie dokumentow bankowych, w
zwi^zku z czym musi zachodzic pelna zgodnosc zapisow mi?dzy jednostk^ a
bankiem.

Na koncie 130 obowi^zuje zachowanie zasady czystosci obrotow, co oznacza, ze
do bl?dnych zapisow, zwrotow nadplat, korekt wprowadza si? dodatkowo
techniczny zapis ujemny.
Konto 130 moze sluzyc rowniez do ewidencji dochodow i wydatkow
realizowanych bezposrednio z rachunku biez^cego budzetu.
Ewidencja szczegolowa do konta 130 jest prowadzona w szczegolowosci planu
fmansowego dochodow i wydatkow budzetowych oraz rozliczenVAT-u.
Konto 130 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznaczastan srodkow pieni?znych
na rachunku biez^cym jednostki budzetowej. Saldo konta 130 jest rowne saldu
said wynikaj^cych z ewidencji szczegolowej prowadzonej dla kont:
1) wydatkow budzetowych; konto 130 w zakresie wydatkow budzetowych

moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych
otrzymanych na realizacj? wydatkow budzetowych, a niewykorzystanych do
kohca roku;

2) dochodow budzetowych; konto 130 w zakresie dochodow budzetowych
moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych z
tytuiu zrealizowanych dochodow budzetowych, ktore do kohca roku nie
zostaly przelane do budzetu.

Saldo konta 130 ulega likwidaeji przez ksi?gowanie:
1) przelewu srodkow pieni?znych niewykorzystanych do kohca roku, w

korespondencji z kontem 223;
2) przelewu do budzetu dochodow budzetowych pobranych, lecz nieprzelanych

do kohca roku, w korespondencji z kontem 222.
Konto 135 - "Rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 sluzydo ewidencji srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia, a w
szczegolnosci zakladowego funduszu swiadczeh socjalnych i innych funduszy,
ktorymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje si? wplywy srodkow pieni?znych na rachunki
bankowe, a na stronie Ma - wyplaty srodkow z rachunkow bankowych.
Ewidencja szczegolowa do konta 135 powinna umozliwic ustalenie stanu
srodkow kazdego funduszu.



Konto 135 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni^znych
na rachunkach bankowych flinduszy.

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

Konto 139 sluzy do ewidencji operacji dotycz^cych srodkow pieni^znych
wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki biez^ce i
rachunkach specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 139 prowadzi si^ w szczegolnosci ewidencj? obrotow na
wyodr^bnionych rachunkach bankowych:
1) akredytyw bankowych otwartych przezjednostk^;
2) czekow potwierdzonych;
3) sum depozytowych;
4) sum na zlecenie;
5) srodkow obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje si^ ksi^gowah wyt^cznie na podstawie dokumentow
bankowych, w zwi^zku z czym musi zachodzic pelna zgodnosc zapisow konta
139mi^dzy ksi^gowosci^ jednostki a ksi^gowosci^ banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje si? wplywy wydzielonych srodkow pieni?znych
z rachunkow biez^cych, sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje si? wyplaty srodkow pieni?znych dokonane z
wydzielonych rachunkow bankowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnic ustalenie
stanu srodkow pieni?znych dla kazdego wydzielonego rachunku bankowego, a
takze wedlug kontrahentow.
Konto 139 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznaczastan srodkow pieni?znych
znajduj^cych si? na innych rachunkach bankowych.

Konto 140 - "Krotkoterminowe papiery wartosciowe i inne srodki pieni?zne"
Konto 140 slu^ do ewidencji krotkoterminowych aktywow fmansowych, w
szczegolnosci akcji, udzialow i innych papierow wartosciowych wyrazonych
zarowno w walucie polskiej, jak tez w walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu krotkoterminowych aktywow fmansowych. Ewidencja szczegolowa
prowadzona do konta 140 powinnaumozliwic ustalenie:
1) poszczegolnych skladnikow krotkoterminowych aktywow fmansowych;
2) stanu poszczegolnych krotkoterminowych aktywow fmansowych wyrazonego
w walucie polskiej i obcej, z podzialem na poszczegolne waluty obce;
3) wartosci krotkoterminowych aktywow fmansowych powierzonych
poszczegolnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznaeza stan krotkoterminowych
aktywow fmansowych.

Konto 141 - "Srodki pienl?zne w drodze"
Konto 141 sluzy do ewidencji srodkow pieni?znych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje si? zwi?kszenia stanu srodkow pieni?znych w
drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu srodkow pieni?znych w drodze.
Stosownie do przyj?tej techniki ksi?gowania, srodki pieni?zne w drodze mog^
bye ewidencjonowane na biez^co lub tylko na przelomie okresu
sprawozdawczego.
Konto 141 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znych
w drodze.

Zespot 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"



Konta zespoiu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" sluz^ do ewidencji kxajowych i
zagranicznych rozrachunkow oraz rozliczen.
Konta zespoiu 2 sluz^ takze do ewidencji i rozliczen srodkow budzetowych,
srodkow europejskich i innych srodkow pochodz^cych ze zrodel zagranicznych
niepodlegaj^cych zwrotowi, wynagrodzeh, rozliczen nicdoborow, szkod i
nadwyzck oraz wszclkich innych rozliczen zwi^zanych z rozrachunkami i
roszczcniami spomymi.
Ewidcncja szczcgolowa do kont zespoiu 2 moze bye prowadzona wedlug
podzialek klasyfikacji budzetowej i umozliwiac wyodr^bnienie poszczegolnych
grup rozrachunkow, rozliczen, ustalcnic przebiegu ich rozliczen oraz stanu
nalcznosci, rozliczen, roszczch spomych i zobowi^zah z podzialcm wedlug
kontrahentow oraz, jesli dotycz^ rozliczen w walutaeh obcych - wedlug
poszczegolnych walut, a przy rozliczaniu srodkow europejskich rowniez
odpowiednio w podzialena programy lub projekty.

Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 sluzy do ewidencji rozrachunkow i roszczch krajowych i
zagranicznych z tytulu dostaw, robot i using, w tym rowniez zaliczek na poczet
dostaw, robot i using oraz kaucji gwarancyjnyeh, a takze nalcznosci z tytulu
przychodow finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje si^ nalcznosci jednostek
zaliczanych do dochodow budzetowych, ktore s^ujmowane na koncie 221.
Konto 201 obei^za si^ za powstale nalcznosci i roszczenia oraz za splat^ i
zmniejszenie zobowi^zah, a uznaje si^ za powstale zobowiqzania oraz splat^ i
zmniejszenie nalcznosci i roszczch.
Ewidcncja szczcgolowa do konta 201 moze bye prowadzona wedlug podzialek
klasyfikacji budzetowej oraz powinna zapewnic mozliwosc ustalenia nalcznosci
i zobowiqzah krajowych i zagranicznych wedlug poszczegolnych kontrahentow.
Konto 201 moze mice dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalcznosci i roszczch,
a saldo Ma - stan zobowi^zah.

Konto 221 - „ Naleznoki z tytulu dochodow budzetowych"
Konto 221 przeznaczone jest do ewidencji nalcznosci jednostek budzetowych z
tytulu dochodow, z wyj^tkiem nalcznosci wymagalnych w przyszlych latach.
Na stronie Wn konta 221 ksi^guje si? przypisane nalcznosci z tytulu
wymagalnych w danym roku dochodow budzetowych i zwrot nadplat z tytulu
dochodow nienaleznie wplaconych lub orzeczonych do zwrotu.
Na stronie Ma konta 221 ksi?guje si? wplaty nalcznosci z tytulu dochodow
budzetowych, odpisy /zmniejszenia/ uprzednio przypisanych nalcznosci oraz
przeniesienie nalcznosci krotkoterminowych do dlugoterminowych na konto
226.

Na koncie 221 ujmuje si? rowniez nalcznosci z tytulu podatkow pobieranych
przez wlasciwe organy. Zapisy z tego tytulu mog^ bye dokonywane na koniec
okresow sprawozdawczych na podstawie sprawozdah z ewidencji podatkowej
/zaleglosci i nadplaty/.
Ewidcncja szczegdlowa do konta 221 powinna bye prowadzona wedlug
dluznikhw i podzialek klasyfikacji budzetowej oraz budzethw, ktorych
nalcznosci dotycz^.
Konto 221 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalcznosci z
tytulu dochodow budzetowych, a saldo Ma —stan zobowi^zah jednostki
budzetowej z tytulu nadplat w tych dochodach.



Konto 222 - "Rozliczenie dochodow budzetowych"
Konto 222 sluzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostk?
dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje si^ dochody budzetowe przelane do budzetu, w
korespondencji odpowiednio z kontami 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje si^ w ci^gu roku budzetowego okresowe lub
roczne przeksi^gowania zrealizowanych dochodow budzetowych na konto 800,
na podstawie sprawozdah budzetowych.
Konto 222 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan dochodow
budzetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budzetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez ksi^gowanie przelewu do budzetu
dochodow budzetowych pobranych, lecz nieprzelanych do kohca roku, w
korespondencji z kontem 130.

Konto 223 - "Rozliczenie wydatkow budzetowych"
Konto 223 sluzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostk?
wydatkow budzetowych, w tym wydatkow w ramach wspolfinansowania
programow i projektow realizowanych ze srodkow europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje si^:
1) w ei^gu roku budzetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie

sprawozdah budzetowyeh, zrealizowanyeh wydatkow budzetowyeh, w tym
wydatkow budzetu pahstwa w ramach wspolfinansowania programow i
projektow realizowanych ze srodkoweuropejskich na konto 800;

2) okresowe przelewy srodkow pieni^znych na pokrycie wydatkow
budzetowych oraz wydatkow w ramach wspolfinansowania programow i
projektow realizowanych ze srodkow europejskich, w korespondencji z
kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje si^:
1) okresowe wplywy srodkow pieni^znych otrzymanych na pokrycie wydatkow

budzetowych, w tym wydatkow budzetu pahstwa w ramach
wspolfinansowania programow i projektow realizowanych ze srodkow
europejskich, w korespondencji z kontem 130;

2) okresowe wplywy srodkow pieni^znych przeznaczonych dla dysponentow
nizszego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

W samorz^dowyeh jednostkaeh i zakladaeh budzetowych na koncie 223 ujmuje
si^ rowniez operaeje zwi^zane z przeplywami srodkow europejskich w zakresie,
w ktorym srodki te stanowi^ dochodyjednostek samorzqduterytorialnego.
Konto 223 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan srodkow pieni^znych
otrzymanych na pokrycie wydatkow budzetowyeh, lecz niewykorzystanych do
kohca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez ksi^gowanie przelewu na rachunek
dysponenta wyzszego stopnia srodkowpieni^znych niewykorzystanych do kohca
roku, w korespondencji z kontem 130.

Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budzetowych oraz platnosci z budzetu srodkow
europejskich"
Konto 224 slu^ do ewidencji rozliczenia przez organ dotuj^ey udzielonyeh
dotacji budzetowych, a takze do ewidencji rozliczenia przez instytueje
zarz^dzaj^ce i posredniez^ce platnosei z budzetu srodkow europejskich.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje si? w szezegolnosci:



1) wartosc dotacji przekazanych przez organ dotuj^cy, w korespondencji z
kontem 130;

2) wartosc platnosci dokonanych na rzecz beneficjentow przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, w korespondencji z kontami 227 lub 230.

Na stronie Ma konta 224 ujmuje si^ w szczegolnosci:
1) wartosc dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z

kontem 810;

2) wartosc platnosci z budzetu srodkow europejskich uznanych za rozliczone,
w korespondencji z kontami 810 lub 230;

3) wartosc dotacji zwroconych w tym samym roku budzetowym, w
korespondencji z kontem 130.

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniac
mozliwosc ustalenia wartosci przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytulu
platnosci z budzetu srodkow europejskich wedtug jednostek oraz przeznaczenia
tych srodkow.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, ktore organ dotuj^cy zalicza do
dochodow budzetowych, s^ ujmowane na koncie 221.

Konto 225 - "Rozrachunki z budzetami"

Konto 225 sluzy do ewidencji rozrachunkow z budzetami w szczegolnosci z
tytulu dotacji, podatkow, nadwyzek srodkow obrotowych, nadplat w
rozliczeniach z budzetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje si? nadplaty oraz wplaty do budzetu, a na
stronie Ma - zobowi^zania wobec budzetow i wplaty od budzetow.
Ewidencja szczegolowa do konta 225 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia
stanu naleznosci i zobowiqzah wedlug kazdego z tytulow rozrachunkow z
budzetem odr?bnie.
Konto 225 moze mice dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma
- Stan zobowi^zah wobec budzetow.

Konto 229 - "Pozostale rozrachunkl pubiicznoprawne"
Konto 229 sluzy do ewidencji, innych niz z budzetami, rozrachunkow
publicznoprawnych, a w szczegolnosci z tytulu ubezpieczeh spolecznych i
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje si? naleznosci oraz splat? i zmniejszenie
zobowi^zan, a na stronie Ma - zobowi^zania, splat? i zmniejszenie naleznosci z
tytulu rozrachunkow publicznoprawnych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 229 powinnazapewnic mozliwosc
ustalenia stanu naleznosci i zobowi^zah wedlug tytulow rozrachunkow oraz
podmiotow, z ktorymi s^ dokonywane rozliczenia.
Konto 229 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a
saldo Ma - stan zobowi^zah.

Konto 231 - "Rozrachunki z tytulu wynagrodzen"
Konto 231 sluzy do ewidencji rozrachunkow z pracownikami i innymi osobami
fizycznymi z tytulu wyplat pieni?znych i swiadczeh rzeczowych zaliczonych,
zgodnie z odr?bnymi przepisami, do wynagrodzen, a w szczegolnosci naleznosci
za prac? wykonywan^ na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o
dzielo, umowy agencyjnej i innych umow zgodnie z odr?bnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje si? w szczegolnosci:
1) wyplaty pieni?zne lub przelewy wynagrodzen;
2) wyplaty zaliczek na poczet wynagrodzen;



3) wartosc wydanych swiadczen rzeczowych zaliczanych do wynagrodzen;
4) potr^cenia wynagrodzen obci^zaj^ce pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje si? zobowi^zania jednostki z tytuhi
wynagrodzen.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanow naleznosci i zobowi^zan z tytulu wynagrodzen i swiadczen !
zaliczanych do wynagrodzen.
Konto 231 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a
saldo Ma - stan zobowi^zan jednostki z tytulu wynagrodzen.

Konto 234 - "Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 sluzy do ewidencji naleznosci, roszczen i zobowi^zan wobee
pracownikow z innych tytulow niz wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234ujmuje si? w szczegolnosci: I
1) wyplacone pracownikom zaliezki i sumy do rozliezenia na wydatki

obei^zaj^ce jednostk?;
2) naleznosci od pracownikow z tytulu dokonanych przez jednostk? swiadczen

odplatnych;
4) naleznosci i roszczenia odpracownikow z tytulu niedoborow i szkod;
5) zaplacone zobowi^zania wobee pracownikow.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje si? w szczegolnosci:
1) wydatki wylozone przez pracownikow w imieniu jednostki;
2) rozliezone zaliezki i zwroty srodkow pieni?znyeh;
3) wplywy naleznosci od pracownikow.
Zaliezki wyplacone pracownikom w walutach obcych mozna ujmowac, do ezasu
ich rozliezenia, w rownowartosci waluty polskiej ustalonej przy wyplaeie ^
zaliezki.

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu naleznosci, roszczen i zobowi^an wedlug tytulow
rozrachunkow.

Konto 234 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i
roszczen, a saldo Ma - stan zobowi^zan wobee pracownikow.

Konto 240 - "Pozostale rozrachunki"

Konto 240 slu^ do ewidencji krajowych i zagranicznyeh naleznosci i roszczen |
oraz zobowi^zan nieobj?tych ewidencja na kontach 201-234. Konto 240 moze
bye uzywane rowniez do ewidencji pozyezek i romego rodzaju rozliczen, a
takze krotko- i dlugoterminowych naleznosci funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje si? powstale naleznosci i roszczenia oraz splat?
i zmniejszenie zobowi^zan, a na stronie Ma- powstale zobowi^zania oraz splat?
i zmniejszenie naleznosci i roszczen.
Ponadto na koneie 240 ujmuje si? po stronie Wn przypis deklaraeji VAT od
podleglyeh jednostek budzetowyeh zkorespondencj^ konta 225 po stronie Ma. ^
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnic ustalenie
rozrachunkow, roszczen i rozliczen z poszczegolnych tytulow. ^
Konto 240 moze mice dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczen,
a saldo Ma - stan zobowi^zah.

Konto 245 - „Wplywy do wyjasnienia"
Konto sluzy do ewidencji wplaconyeh, a niewyjasnionych kwot naleznosci z '
tytulu dochodow budzetowyeh. Na stronie Wn konta 245 ujmuje si? w
szczegolnosci kwoty wyjasnionych wplat i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245



ujmuje si? w szczegolnosci kwoty niewyjasnionych wplat. Konto 245 moze
wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stanniewyjasnionych wplat.

Konto 290 - "Odpisy aktualizuj^ce naleznosci"
Konto 290 sluzy do ewidencji odpisow aktualizujqcych naleznosci. Na stronie
Wn konta 290 ujmuje si? zmniejszenie wartosei odpisow aktualizuj^cyeh
naleznosei, a na stronie Ma - zwi?kszenie wartosei odpisow aktualizuj^cych
naleznosci.

Saldo konta 290 oznacza wartosc odpisow aktualizuj^cych naleznosci.

Zespol 3 - "Materialy 1towary"
Konta zespolu 3 "Materialy i towary" sluz^ do ewidencji zapasow materialow
(konto 310).
Na koncie 310 prowadzi si? ewidencj? zapasow materialow znajduj^cych si? w
magazynach wlasnych i obcyeh jednostki w cenach zakupu, jezeli koszty
zwi^zane bezposrednio z zakupem s^ odnoszone w koszty w okresie ich
poniesienia.
Przychody, rozchody oraz stany zapasow materialow na koncie 310 wycenia si?
wedlug cen ewidencyjnych albo wedlug cen zakupu lub nabyeia.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do kont 310 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu zapasow wedlug miejsc ieh znajdowania si? i osob, ktorym
powierzono piecz? nad nimi, a w odniesieniu do zapasow materialow i towarow
obj?tyeh ewidencji ilosciowo-wartosciow^ - takze wedlug ich poszczegolnych
rodzajow i grup.

Konto 310 - "Materialy"
Konto 310 sluzy do ewidencji zapasow materialow, w tym takze opakowah i
odpadkow, znajduj^cyeh si? w magazynach wlasnych i obcych oraz we wlasnym
i obeym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje si? zwi?kszenie ilosci i wartosei stanu zapasu
materialow, a na stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 moze wykazywac saldo Wn, ktore wyraza stan zapasow materialow,
w cenaeh zakupu, nabyeia lub w stalych cenach ewidencyjnych.

Zespol 4 - "Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie"
Konta zespolu 4 "Koszty wedlug rodzajow i ieh rozliczenie" sluz^ do ewidencji
kosztow w ukladzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje si?
w ksi?gach rachunkowych w momencie ieh powstania niezaleznie od terminu
ieh zaplaty. Zmniejszenia uprzednio zaraehowanyeh kosztow dokonuje si? na
podstawie dokumentow koryguj^cych koszty (np. faktur koryguj^cych).
Nie ksi?guje si? na kontach zespolu 4 kosztow finansowanych, zgodnie z
odr?bnymi przepisami, z funduszy eelowych i innych oraz kosztow inwestyeji,
pozostalych kosztow operacyjnych, kosztow operacji fmansowych i strat
nadzwyczajnych.
Ewidencj? szczegolowq do kont zespolu 4 prowadzi si? wedlug podzialek
klasyfikaeji planu finansowego oraz w przekrojaeh dostosowanych do potrzeb
pianowania, analiz oraz w sposob umozliwiaj^cy sporz^dzenie sprawozdah
fmansowych, sprawozdah budzetowych lub innych sprawozdah okreslonych w
odr?bnych przepisach obowi^zuj^cych jednostk?.

Konto 400 - "Amortyzacja"



Konto 400 slu^ do ewidencji naliczonych odpisow amortyzacji od srodkow
trwaiych i wartosci niematerialnych i prawnych, od ktorych odpisy umorzeniowe

dokonywane stopniowo wediug stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje si? naliczone odpisy amortyzacyjne, a na
stronie Ma konta 400 ujmuje si? ewentualne zmniejszenie odpisow
amortyzacyjnych oraz przeniesienie w kohcu roku salda konta na wynik
fmansowy.
Konto 400 moze wykazywac w ci^gu roku obrotowego saldo Wn, ktore wyraza
wysokosc poniesionych kosztow amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi si? w
koncu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 - "Zuzycie materialow i energii"
Konto 401 sluzy do ewidencji kosztdw zu^cia materialow i energii na cele
dziatalnosci podstawowej, pomocniczej i ogolnego zarz^du.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje si? poniesione koszty z tytulu zuzycia
materialow i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje si? zmniejszenie
poniesionych kosztdw z tytulu zuzycia materialdw i energii oraz na dzien
bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ci^gu roku kosztow zuzycia
materialow i energii na konto 860
Peln^ wartosc wszystkich zakupionych materialow obci^za si? od razu w ci?zar
wlasciwycb kosztdw..

Konto 402 - "Usiugi obce"
Konto 402 sluzy do ewidencji kosztow z tytulu uslug obcych wykonywanycb na
rzecz dzialalnosci podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje si? poniesione koszty uslug obcych, a na stronie
Ma konta 402 ujmuje si? zmniejszenie poniesionych kosztow oraz na dzien
bilansowy przeniesienie kosztdw uslug obcyeb na konto 860.

Konto 403 - "Podatki i oplaty"
Konto 403 sluzy do ewidencji w szczegolnosci kosztdw z tytulu podatku
akcyzowego, podatku od nierucbomosci i podatku od srodkow transportu,
podatku od czynnosci cywilnoprawnycb oraz oplat o cbarakterze podatkowym, a
takze oplaty notarialnej, oplaty skarbowej i oplaty administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje si? poniesione koszty z ww. tytulow, a na stronie
Ma ujmuje si? zmniejszenie poniesionych kosztow oraz na dzien bilansowy -
przeniesienie kosztdwz tego tytulu na konto 860.

Konto 404 - "Wynagrodzenia"
Konto 404 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej z tytulu
wynagrodzen z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na
podstawie umowy o prac?, umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej
i innycb umow zgodniez odr?bny;r.i przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje si? kwot? naleznego pracownikom i innym osobom
fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potr^cen z roznycb tytulow
dokonywanycb na listacb plac).
Na stronie Ma ksi?guje si? korekty uprzednio zewidencjonowanycb kosztdw
dzialalnosci podstawowej z tytulu wynagrodzen oraz na dzien bilansowy
przenosi si? je na konto 860.

Konto 405 - "Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia"
Konto 405 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej z tytulu
roznego rodzaju swiadezen na rzecz pracownikdw i osob fizycznycb



zatrudnionych na podstawie umowy o prac?, umowy o dzielo i innych umow,
ktore nie zaliczane do wynagrodzen.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje si? poniesione koszty z tytulu ubezpieczen
spolecznych i swiadczen na rzecz pracownikow i osob fizycznych zatrudnionych
na podstawie umowy o prac?, umowy o dzieio i innych umow, ktore nie s^
zaliczane do wynagrodzen.
Na stronie Ma konta ujmuje si? zmniejszenie kosztow z tytulu ubezpieczenia
spolecznego i swiadczen na rzecz pracownikow i osob fizycznych zatrudnionych
na podstawie umowy o prac?, umowy o dzielo i innych umow, a na dzieh
bilansowy przenosi si? je na konto 860.

Konto 409 - "Pozostale koszty rodzajowe"
Konto 409 slu^ do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej, ktore nie
kwalifikuj^ si? do uj?cia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje si? w
szczegolnosci zwroty wydatkow za uzywanie samochodbw prywatnych
pracownikow do zadah sluzbowych, koszty krajowych i zagranicznych podrozy
sluzbowych, koszty ubezpieczen maj^tkowych i osobowych, odprawy z tytulu
wypadkow przy pracy oraz innych kosztow niezaliczanych do kosztow
dzialalnosci finansowej i pozostalychkosztow operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje si? poniesione koszty z ww. tytulbw, a na stronie
Ma ich zmniejszenie oraz na dzieh bilansowy ujmuje si? przeniesienie
poniesionych koszthw na konto 860.

Zespol 6 - "Produkty"
Konta zespolu 6 "Produkty" sluz^ do ewidencji produktow wytworzonych przez
jednostk? oraz kosztowrozliczonych w czasie.

Konto 640 - "Rozliczenia mi?dzyokresowe kosztow"
Konto 640 sluzy do ewidencji kosztow przyszlych okresow (rozliczenia czynne)
oraz rezerw na wydatki przyszlychokreshw (rozliczenia bieme).
Na stronie Wn konta 640 ujmuje si? koszty proste i zlozone poniesione w
okresie sprawozdawczym, a dotycz^ce przyszlych okresow, oraz wydatki
poniesione w okresie sprawozdawczym, na ktore utworzono w okresach
poprzednich rezerw?.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje si? utworzenie rezerwy na wydatki przyszlych
okreshw oraz zaliczenie do kosztow okresu sprawozdawczego koszthw
poniesionych w okresach poprzednich.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 640 powinna umozliwic ustalenie:
1) wysokosci tych koszthw zakupu, ktore podlegaj^ rozliczeniu w czasie;
2) wysokosci innych rozliczeh mi?dzyokresowych kosztow z dalszym

podzialem wedlug ich tytulow.
Saldo Wn konta 640 wyraza koszty przyszlych okreshw, a saldo Ma - rezerwy na
wydatki przyszlych okresow.

Zespol 7 - "Przychody, dochody i koszty"
Konta zespolu 7 "Przychody, dochody i koszty" sluz^ do ewidencji:
1) przychodow i koszthw ich osi4gni?cia z tytulu sprzeda^ produktow,

towardw, przychoddw i kosztow operacji fmansowych oraz pozostalych
przychodow i kosztow operacyjnych;

2) podatk6wnieuj?tychna koncie 403;



3) dotacji i subwencji otrzymanych, ktore wplywaj^ na wynik fmansowy, oraz
dotacji przekazanych.

Ewidencj? szczegolow^ prowadzi si^ wedlug pozycji planu fmansowego oraz
stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczosci oraz obliczenia
podatkow.

Konto 720 - "Przychody z tytulu dochodow budzetowych"
Konto 720 slu^ do ewidencji przychodow z tytulu dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje si? odpisy z tytuiu dochodow budzetowych, a
na stronie Ma konta 720 ujmuje si? przychody z tytuludochodow budzetowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic
wyodr?bnienie przychodow z tytulu dochodow budzetowych wedlug pozycji
planu fmansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodow budzetowych ewidencja
szczegolowa jest prowadzona wedlug zasad rachunkowosci podatkowej,
natomiast w zakresie podatkow pobieranych przez inne organy ewidencj?
szczegolowa stanowi^ sprawozdania o dochodach budzetowych sporz^dzane
przez te organy.

W kohcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi si? na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Konto 740 - "Dotacje i srodki na inwestycje"
Konto 740 sluzy do ewidencji dotacji otrzymanych z budzetu jednostki
samorz^du terytorialnego oraz innych srodkbw na fmansowanie dzialalnosci
podstawowej samorz^dowych zakladow budzetowych.
Na koncie 740 nie ujmuje si? dotacji otrzymanych na fmansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje si?:
1) dotacje przekazane na fmansowanie dzialalnosci podstawowej

samobilansuj^cym oddzialom samorz^dowych zakladow budzetowych, w
korespondencji z kontem 131 lub 240;

2) srodki pieni?zne samorz^dowych zakladbw budzetowych wykorzystane lub
przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800
lub 840;

3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiemie pobranych lub
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem
131 lub 225.

Na stronie Ma konta 740 ujmuje si?:
1) w ci^gu roku - dotacje rzeczywiscie otrzymane, w korespondencji z kontem

131, lub dotacje nalezne, jezeli ich wysokosc wynika z przepisow, w
korespondencji z kontem 225;

2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje nalezne, wynikaj^ce z
przepisow prawa lub potwierdzone przez organ dotuj^cy, albo jezeli nalezna
dotacja za dany rok wplyn?la na rachunek jednostki w okresie nast?pnym do
dnia sporz^dzenia sprawozdania fmansowego, w korespondencji z kontem
225.

Ewidencja szczegblowa powinna zapewnic mozliwosc ustalenia wysokosci
dotacji przypadaj^cych na poszczegblne tytuly rozliczen.
W kohcu roku budzetowego saldo konta 740 zamyka si? dwoma saldami, ktore
przenosi si?:
1) saldo Wn oznacza wartosc dotacji przekazanych na fmansowanie

dzialalnosci podstawowej samodzielnie bilansuj^cych si? oddzialow



srodkow wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w
samorz^dowych zakladach budzetowychna strong Wn konta 860;

2) saldo Maoznacza wartosc dotacji otrzymanych na finansowanie dzialalnosci
podstawowej, na strong Ma konta 860.

Na koniec roku budzetowego konto 740 nie wykazuje salda.
Konto 750 - "Przychody finansowe"

Konto 750 sluzy do ewidencji przychoddw fmansowych niestanowi^cych
dochodow budzetowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje si? przychody z tytulu operacji fmansowych, a
w szczegolnosci przychody ze sprzedazy papierbw wartosciowych, przychody z
udzialow i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pozyczek, dyskonto
przy zakupie weksli, czekow obcych i papierow wartosciowych oraz odsetki za
zwlok? w zaplacie naleznosci, dodatnie rdznice kursowe.
Ewidencja szczegoiowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnic
wyodr?bnienie przychodow finansowych z tytulu udzialow w innych podmiotach
gospodarczych, nalezne jednostce odsetki od pozyczek i zaplacone odsetki za
zwlok? od naleznosci.
W kohcu roku obrotowego przenosi si? przychody finansowe na stron? Ma konta
860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 751 - "Koszty finansowe"
Konto 751 slu^ do ewidencji kosztow finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje si? w szczegdlnosci wartosc sprzedanych
udzialow, akcji i papierow wartosciowych, odsetki od obligacji, odsetki od
kredytow i pozyczek, odsetki za zwlok? w zaplacie zobowi^zah, z wyj^tkiem
obci^zaj^cych inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedazy weksli,
czekow obcych i papierow wartosciowych, ujemne roznice kursowe, z
wyj^tkiem obci^zaj^cych inwestycje w okresie realizacji.
Ewidencja szczegdlowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnic
wyodr?bnienie w zakresie kosztow operacji fmansowych - zarachowane odsetki
od pozyczek i odsetki za zwlok? od zobowi^zah.
W kohcu roku obrotowego przenosi si? koszty operacji finansowych na stron?
Wn konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto 760 - "Pozostale przychody operacyjne"
Konto 760 sluzy do ewidencji przychodow niezwi^zanych bezposrednio ze
zwykl^ dzialalnosci^ jednostki, w tym wszelkich innych przychoddw niz
podlegaj^ce ewidencji na kontach: 720, 750.
W szczeghlnosci na stronie Ma konta 760 ujmuje si?:
1) przychody ze sprzedazy materialdw w wartosci cen zakupu lub nabycia

materialow;

2) przychody ze sprzedazy srodkdw trwalych, wartosci niematerialnych i
prawnych i inwestycji;

3) pozostale przychody operacyjne, do ktorych zaiicza si? w szczegolnosci
odpisane przedawnione zobowi^zania, otrzymane odszkodowania, kary,
darowizny i nieodplatnie otrzymane srodki obrotowe;

4) zmniejszenie stanuproduktow w korespondencji ze strong Wn konta490.
W kohcu roku obrotowego przenosi si? pozostale przychody operacyjne na
stron? Ma konta 860, w korespondencji ze strongWn konta 760.



Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 - "Pozostale koszty operacyjne"

Konto 761 slu2y do ewidencji kosztow niezwi^zanych bezposrednio ze zwykl^
dzialalnosci^ jednostki.
W szczegolnosci na stronieWn konta 761 ujmuje si^:
1) koszty osi^gni^cia pozostalych przychoddw w wartosci cen zakupu lub

nabycia materialdw;
2) pozostale koszty operacyjne, do ktorych zalicza si? w szczegdlnosci kary,

odpisane przedawnione, umorzone i niesci^galne naleznosci, odpisy
aktualizuj^ce od naleznosci, koszty post?powania spomego i egzekucyjnego
oraz nieodplatnie przekazane srodki obrotowe.

Konto 761 sluzy rowniez - wjednostkach ewidencjonuj^cych koszty na kontach;
400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespolu 5 - do ewidencji zapisow
uzupelniaj^cych, dokonanych na kontach zespolow 5 i 6 z tytulu zwi?kszeh b^dz
zmniejszeh stanu produktow (w tym takze rozliczeh mi?dzyokresowych
kosztow), w korespondencji z kontami zespolu 6.
W kohcu roku obrotowego przenosi si?:
2) na stron? Wn konta 860 pozostale koszty operacyjne, w korespondencji ze

strong Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 770 - "Zyski nadzwyczajne"
Konto 770 sluzy do ewidencji dodatnich skutkdw finansowych zdarzeh trudnych
do przewidzenia, nast?puj4cych poza dzialalnosci^ operacyjnq jednostki i
niezwi^zanych z ogdlnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje si? w szczegolnosci przyznane lub otrzymane
odszkodowania dotyczqce zdarzeh losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje
si? korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksi?gowanych zyskow nadzwyczajnych.
W kohcu roku obrotowego przenosi si? zyski nadzwyczajne na stron? Ma konta
860 (Wn konto 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

Konto 771- "Straty nadzwyczajne"
Konto 771 sluzy do ewidencji ujemnych skutkhw finansowych zdarzeh trudnych
do przewidzenia, nast?puji}cych poza dzialalnosci^ operacyjnq jednostki i
niezwi^zanych z ogdlnym ryzykiemjej prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje si? poniesione straty nadzwyczajne, a w
szczegdlnosci szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia,
nast?puj4cymi poza dzialalnosci^ operacyjne jednostki i niezwi^zanymi z
ogolnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje si? korekty (zmniejszenia) strat
nadzwyczajnych.
W kohcu roku obrotowego przenosi si? straty nadzwyczajne na stron? Wn konta
860 (Ma konto 771).
Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

Zespot 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"
Konta zespolu 8 sluze do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z
budzetu, rezerw i rozliczeh mi?dzyokresowych przychodow.

Konto 800 - "Fundusz jednostki"



Konto 800 shi:^ do ewidencji rownowartosci maj^tku trwakgo i obrotowego
jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si^ zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma -
jego zwi^kszenia, zgodnie z odr^bnymi przepisami reguluj^cymi gospodark^
fmansowq jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si? w szczegolnosei;
1) przeksi?gowanie, w roku nast?pnym pod dat^ przyj?cia sprawozdania

fmansowego, straty bilansowej roku ubiegiego z konta 860;
2) przeksi?gowanie, pod dat^ sprawozdania budzetowego, zrealizowanych

dochodow budzetowych z konta 222;
3) przeksi?gowanie, w koncu roku obrotowego, dotacji z budzetu i srodkow

budzetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) roznice z aktualizacji srodkow trwalych;
5) wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkdw trwalych i

inwestycji;
6) wartosc pasywowprzej?tych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartosc aktywow przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje si? w szczegolnosei:
1) przeksi?gowanie, w roku nast?pnym pod dat^ przyj?cia sprawozdania

fmansowego, zysku bilansowego roku ubiegiego z konta 860;
2) przeksi?gowanie, pod dat^ sprawozdania budzetowego, zrealizowanych

wydatkow budzetowych z konta 223;
3) przeksi?gowanie, pod dat^ sprawozdania budzetowego, zrealizowanych

wydatkdw srodkdw europejskich z konta 227;
4) wplyw srodkow przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
5) roznice z aktualizacji srodkow trwalych;
6) nieodplatne otrzymanie srodkow trwalych i inwestycji;
7) wartosc aktywow przej?tych od zlikwidowanych jednostek;
8) wartosc aktywdw otrzymanychw ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 800 powinnazapewnic mozliwosc
ustalenia przyczyn zwi?kszeh i zmniejszeh funduszujednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, ktore oznacza stan funduszu
jednostki.

Konto 810 - "Dotacje budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich
oraz srodki z budzetu na inwestycje"
Konto 810 sluzy do ewidencji dotacji budzetowych, platnosci z budzetu srodkdw
europejskich oraz srodkdw z budzetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje si?:
1) wartosc dotacji przekazanych z budzetu w cz?sci uznanej za wykorzystane

lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224;
2) wartosc platnosci z budzetu srodkdw europejskich uznanych za rozliczone,

w korespondencji z kontem 224;
3) rownowartosc wydatkow dokonanych przez jednostki budzetowe ze

srodkow budzetu na finansowanie inwestycji.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje si? przeksi?gowanie, w kohcu roku
obrotowego, salda konta 810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego"



Konto 820 shazy do ewidencji rozliczenia wyniku fmansowego samorz^dowych
zakladow budzetowych.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje si? dokonane lub nalezne wpiaty do budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego z tytuiu nadwyzki srodkow obrotowych
ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje si? przeniesienie salda konta w roku nast?pnym,
poddat^ przyj?cia sprawozdania fmansowego, na konto 800.

Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow"
Konto 840 sluzy do ewidencji przychodow zaliczanych do przysziych okresow
oraz innych rozliczen mi?dzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje si? utworzenie i zwi?kszenie rezerwy, a na
stronie Wn - ich zmniejszenie lub rozwi^zanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje si? rowniez powstanie i zwi?kszenia rozliczen
mi?dzyokresowych przychodow, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez
zaliczenie ichdo przychodow roku obrotowego lub zyskow nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnic moznosc
ustalenia stanu:

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwi?kszeh i zmniejszeh;
2) rozliczen mi?dzyokresowych przychodow z poszczegolnych tytulow oraz

przyczyn ich zwi?kszeh i zmniejszeh.
Konto 840 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan rezerw i rozliczen
mi?dzyokresowych przychodow.

Konto 851 - "Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych"
Konto 851 sluzy do ewidencji stanu oraz zwi?kszeh i zmniejszeh zakiadowego
funduszu swiadczeh socjalnych.
Srodki pieni?zne tego funduszu, wyodr?bnione na specjalnym rachunku
bankowym, ujmuje si? na koncie 135 "Rachunki srodkow funduszy specjalnego
przeznaczenia". Pozostale srodki maj^tkowe ujmuje si? na odpowiednich
kontach dziaialnosci podstawowej jednostki (z wyj^tkiem kosztow i przychodow
podlegajqcych sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegolowa do konta 851 powinna pozwolic nawyodr?bnienie:
1) stanu, zwi?kszeh i zmniejszeh zakiadowego funduszu swiadczeh socjalnych,

z podzialem wedtug zrodel zwi?kszeh i kierunkow zmniejszeh;
2) wysokosci poniesionych kosztow i wysokosci uzyskanych przychodow

przezposzczegolne rodzaje dziaialnosci socjalnej.
Saldo Makonta 851 wyraza stan zakiadowego funduszu swiadczeh socjalnych.

Konto 853 - "Fundusze celowe"

Konto 853 sluzy do ewidencji stanu, zwi?kszeh i zmniejszeh funduszy celowych
oraz innychfunduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje si? koszty oraz inne niz koszty zmniejszenia
funduszy, a nastronie Ma - przychody oraz pozostale zwi?kszenia funduszy.
Ewidencja szczegolowa do konta 853 powinna pozwolic na ustalenie zwi?kszeh
i zmniejszeh orazstanu kazdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraza stan funduszy celowych oraz innych funduszy
specjalnego przeznaczenia.

Konto 860 - "Wynik finansowy"
Konto 860 sluzydo ustalania wyniku fmansowego jednostki.
W kohcuroku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje si? sum?:



1) poniesionych kosztow, w korespondencji z kontem; 400, 401, 402, 403, 404,
405 i 409;

2) wartosci sprzedanych towarow w cenie zakupu lub nabycia, w
korespondencji z kontem 760;

3) dotacji przekazanych na fmansowanie dzialalnosci podstawowej
samodzielnie bilansuj^cych si^ oddziatow oraz na inwestycje
samorz^dowych zakladowbudzetowych, w korespondencji z kontem 740;

4) kosztdw operacji fmansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz
pozostalych kosztdw operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;

5) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;
Na stronie Ma konta 860 ujmuje si? w koncu roku obrotowego sum?:
1) uzyskanych przychodow, w korespondencji z poszczegdlnymi kontami

zespolu 7;
2) dotacji otrzymanych na fmansowanie dzialalnosci podstawowej, w

korespondencji z kontem 740;
3) zyskow nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,
saldo Wn - strat? netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku
nast?pnym, pod dat^ przyj?cia sprawozdania fmansowego, na konto 800.

2. Konta pozabilansowe

Konto 090 - "Obce srodki trwale"

Konto 090 przeznaczone jest m.in. do ewidencji pozabilansowej:
a) wartosci poczqtkowej niepodlegajqcych amortyzacji srodkow trwalych, ktore
s^ wjednostce uzytkowane na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub innej
umowy o podobnym charakterze, np. umowy leasingu operacyjnego - o ile
zaliczane s^ one do aktywow wynajmuj^cego, wydzierzawiaj^cego,
leasingodawcy i s^ przez nich amortyzowane,
b) wartosci gruntow otrzymanych od Skarbu Pahstwa lub jednostki samorz^du
terytorialnego wwieczyste uzytkowanie (do ewidencji bilansowej na konto Oil
"Srodki trwale" jednostka wprowadza wartosc prawa wieczystego uzytkowania
gruntu).
Po stronie Wn konta 090 ujmuje si? wartosc pocz^tkow^ obcych srodkow
trwalych pod dat^ otrzymania ich do uTywania. Z kolei po stronie Ma
ewidencjonuje si? wartosc pocz^tkow^ tych samych obcych srodkow trwalych
pod dat^:

• wydania ich fmansuj^cemu - po zakohczeniu okresu trwania umowy najmu,
dzierzawy czy leasingu,

• zrzeczenia si? prawa wieczystego u^kowania czy przekazania gruntow innym
uzytkownikom.

Konto 980 - "Plan finansowy wydatkow budzetowych"
Konto 980 sluzy do ewidencji planu fmansowego wydatkdw budzetowych
dysponenta srodkdw budzetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje si? plan finansowy wydatkow budzetowych
oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje si?:
1) rownowartosc zrealizowanych wydatkow budzetu;



2) wartosc planu niewygasaj^cych wydatkow budzetu do realizacji w roku
nast^pnym;

3) wartosc planu niezrealizowanego i wygaslego.
Ewidencja szczegolowa do konta 980 jest prowadzona w szczegolowosci planu
finansowego wydatkow budzetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 - "Plan finansowy niewygasaj^cych wydatkow"
Konto 981 sluzy do ewidencji planu finansowego niewygasaj^cych wydatkow
budzetowychdysponenta srodkow budzetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje si^ plan finansowy niewygasaj^cych wydatkow
budzetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje si?:
1) rownowartosc zrealizowanych wydatkow budzetowych obci^zaj^cych plan

finansowy niewygasaj^cych wydatkow budzetowych;
2) wartosc planu niewygasaj^cych wydatkow budzetowych w cz?sci

niezrealizowanej lub wygaslej.
Ewidencj? szczeg61owc| do konta 981 prowadzi si? w szczegolowosci planu
finansowego niewygasaj^cych wydatkow budzetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

Konto 998 - "Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biez^cego"
Konto 998 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatkow budzetowych
uj?tych w planie finansowym jednostki budzetowej danego roku budzetowego
oraz w planie finansowym niewygasaj^cych wydatkow budzetowych uj?tych do
realizacji w danym roku budzetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje si?:
1) rownowartosc sfinansowanych wydatkow budzetowych wdanym roku

budzetowym;
2) rownowartosc zaangazowanych wydatkow, ktore b?dq obci^zaly wydatki

roku nast?pnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje si? zaangazowanie wydatkow, czyli wartosc
umow, decyzji i innych postanowieh, ktorych wykonanie spowoduje koniecznosc
dokonania wydatkow budzetowych w roku biez^cym.
Ewidencja szczegolowa do konta 998 jest prowadzona wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodr?bnieniem planu niewygasaj^cych
wydatkow.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 - "Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat"
Konto 999 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatkow budzetowych
przyszlych lat oraz niewygasaj^cych wydatkow, ktore maj^ bye zrealizowane w
latach nast?pnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje si? rownowartosc zaangazowanych wydatkow
budzetowych w latach poprzednich, a obci^zajqcych plan finansowy roku
biez^cego jednostki budzetowej lub plan finansowy niewygasaj^cych wydatkow
przeznaczony do realizacji w roku biez^cym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje si? wysokosc zaangazowanych wydatkow lat
przyszlych.
Ewidencja szczegolowa do konta 999 jest prowadzona wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodr?bnieniem planu niewygasaj^cych
wydatkow.



Na koniec roku konto 999 moze wykazywac saldo Ma oznaczaj^ce
zaangazowanie wydatkow budzetowych lat przysziych.

III. Wykaz kont w organic JST

1. Konta bilansowe:

n «

^ 133 Rachunek budzetu i

^ 134 Kredyty bankowe

es 135 Rachunek srodkow na niewygasaj^ce wydatki i,

ei 140 Inne srodki pieni^zne

ei 222 Rozliczenie dochodow budzetowych
I I

ei 223 Rozliczenie wydatkow budzetowych

si 224 Rozrachunki budzetu

si 225 Rozliczenie niewygasaj^cych wydatkow ,

sS' 240 Pozostale rozrachunki ,

s^ 250 Naleznosci finansowe
I

s^ 260 Zobowi^zania finansowe

sS' 290 Odpisy aktualizujqce naleznosci

s^ 901 Dochody budzetu

^ 902 Wydatki budzetu

sf 903 Niewykonane wydatki

sS' 904 Niewygasaj^ce wydatki

si' 909 Rozliczenia mi^dzyokresowe

si 960 Skumulowane wyniki budzetu

si 961 Wynik wykonania budzetu

si 962 Wynik na pozostatych operacjach

si 968 Prywatyzaeja

2. Konta pozabilansowe:

991 Planowane dochody budzetu

992 Planowane wydatki budzetu

993 Rozliczenia z innymi budzetami



IV. Opis kont

1. Konta bilansowe

1) Konto 133 - "Rachunek budzetu"
Konto 133 siuzy do ewidencji operacji pieni^znych dokonywanych na
bankowych rachunkach budzetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane wylqcznie na podstawie dokumentow
bankowych, w zwi^zku z czym musi zachodzic zgodnosc zapisow mi^dzy
jednostk^ a bankiem. W razie stwierdzenia bl?du w dokumencie bankowym
sumy ksi^guje si^ zgodnie z wyci^giem, natomiast romic? wynikaj^c^ z bl^du
odnosi si? na konto 240, jako "sumy do wyjasnienia". Roznic? t? wyksi?gowuje
si?na podstawie dokumentu bankowego zawieraj^cego sprostowanie bl?du.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje si? wplywy srodkow pieni?znych na rachunek
budzetu, w tym rowniez splaty dotycz^ee kredytu udzielonego przez bank na
rachunku budzetu, wplywy kredytow przelanyeh przez bank na rachunek
budzetu, w korespondencji z kontem 134, oraz zwroty niewykorzystanych
srodkow na realizacj? wydatkow od jednostek budzetowyeh w korespondencji z
kontem 223.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje si? wyplaty z rachunku budzetu, w tym rowniez
wypiaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku
budzetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wyplaty z tytulu splaty kredytu
przelanego przezbank na rachunek budzetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje si? rowniez lokaty dokonywane ze srodkow rachunku
budzetu. Konto 133 moze wykazywac saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan srodkow pieni?znyeh na rachunku budzetu, a
saldo Ma konta 133 - kwot? wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego
przez bank na rachunku budzetu.

2) Konto 134 - "Kredyty bankowe"
Konto 134 sluzy do ewidencji kredytow bankowych zaci4gni?tych na
fmansowanie budzetu.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje si? splat? lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje si? kredyt bankowy na fmansowanie budzetu.
Konto 134 moze wykazywac saldo Ma oznaczajqce zadluzenie z tytulow
kredytow zaci4gni?tyeh na fmansowanie budzetu. Ewidencja szczegolowa
prowadzona do konta 134 powinna umozliwiac ustalenie stanu zadluzenia
wedlug umow kredytowych.

3) Konto 135 - "Rachunek srodkow na niewygasaj^ce wydatki"
Konto 135 sluzy do ewidencji operacji pieni?znyeh na rachunku bankowym
srodkow na niewygasaj^ce wydatki.
Zapisy na koncie 135 s^ dokonywane wyl^cznie na podstawie dokumentow
bankowych, w zwi^zku z czym musi zachodzic zgodnosc zapisow mi?dzy
jednostk^ a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje si? wplywy srodkow pieni?znyeh na rachunek
srodkowna niewygasaj^ce wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje si? wyplaty z rachunku srodkow na
niewygasaj^ce wydatki na pokrycie wydatkow niewygasaj^cych, w
korespondencji z kontem 225.
Konto 135 moze wykazywac saldo Wn oznaczaj^ce stan srodkow pieni?znych
na rachunku srodkow na niewygasaj^ce wydatki.



4) Konto 140 - "Srodki pieni^zne w drodze"
Konto 140 sluzy do ewidencji srodkow pieni^znychw drodze, w tym:
1) srodkow otrzymanych z innych budzetow w przypadku, gdy srodki te

zostaly przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym 1 s^ obj^te
wyciqgiem bankowym z dat^ nast^pnego okresu sprawozdawczego;

2) kwot wplacanych przez inkasentow za posrednictwem poczty lub
bezposrednio do banku z tytulu dochodow budzetowych w przypadku
potwierdzenia wplaty przez bank w nast^pnym okresie sprawozdawczym;

3) przelewow dochodow budzetowych zrealizowanych przez bank platnika w
okresie sprawozdawczym i obj^tych wyei^gami bankowymi z raehunku
biez^cego budzetu w nast^pnym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do przyj^tej techniki ksi?gowania srodki pieni^me w drodze mog^
bye ewidenejonowane na biez^co lub tylko na przelomie okresow
sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje si? zwi?kszenia stanu srodkow pieni?znych w
drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu srodkow pieni?znyeb w drodze.
Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni?znyeh
w drodze.

5) Konto 222 - "Rozliczenie dochodow budzetowych"
Konto 222 sluzy do ewidencji rozliezeh z jednostkami budzetowymi z tytulu
zrealizowanychprzez te jednostki dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje si? dochody budzetowe zrealizowane przez
jednostki budzetowe i urz?dy obsluguj^ce organy podatkowe, w wysokosci
wynikajqcej z okresowych sprawozdah tyeh jednostek, w korespondencji z
kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje si? przelewy dochodow budzetowych na
rachunek budzetu, dokonane przez jednostki budzetowe i urz?dy obsiugujqee
organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencj? szczegolow^ do konta 222 prowadzi si? w sposob umozliwiaj^ey
ustalenie stanu rozliezeh z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi oraz
urz?dami obsluguj^cymi organy podatkowe z tytulu zrealizowanych przez nie
dochodow budzetowych.
Konto 222 moze wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodow budzetowych
obj?tych okresowymi sprawozdaniami, leez nieprzekazanych na rachunek
budzetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodow budzetowych przekazanych przez
jednostki budzetowe i urz?dy obslugujqce organy podatkowe na rachunek
budzetu, leez nieobj?tychokresowymi sprawozdaniami.

6) Konto 223 - "Rozliczenie wydatkow budzetowych"
Konto 223 sluzy do ewidencji rozliezeh z jednostkami budzetowymi z tytulu
dokonanych przez te jednostki wydatkow budzetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje si? srodki przelane z raehunku budzetu na
pokrycie wydatkow jednostek budzetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje si? wydatki dokonane przez jednostki
budzetowe w wysokosci wynikaj^eej z okresowych sprawozdah tych jednostek,
w korespondencji z kontem 902, oraz zwroty niewykorzystanyeh srodkow na
realizaej? wydatkow odjednostek budzetowych w korespondencji z kontem 133.



W celu zachowania czystosci obrotow (przekazanych srodkow i wykonanych
wydatkow) stosuje si^ zapis techniczny.
Ewidencj^ szczegolow^ do konta 223 prowadzi si? w sposob umozliwiaj^cy
ustalenie stanu rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu
przekazanych na ich rachunki srodkow pieni?znych przeznaczonych na pokrycie
realizowanych przez nie wydatkow budzetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych srodkow na rachunki bicz^ce
jcdnostck budzetowych, Iccz nicwykorzystanych na pokrycie wydatkow
budzetowych.

7) Konto 224 - "Rozrachunki budzetu"
Konto 224 sluzy do cwidcncji rozrachunkow z innymi budzctami, a w
szczcgolnosci:
1) rozliczen dochodow budzetowych realizowanych przez urz?dy
skarbowe na rzecz budzetu jednostki samorz^du terytorialnego. Zapisy z tego
tytulu mog^ bye dokonywane na koniee okresow sprawozdawezych na
podstawie sprawozdah z cwidcncji podatkowcj /zalcglosci i nadpiaty/;
2) rozrachunkow z tytulu udzialow w dochodach innych budzctow;
3) rozrachunkow z tytulu dotacji i subwcncji;
4) rozrachunkow z tytulu dochodow pobranych na rzecz budzetu pahstwa.
Ewidcncja szczcgolowa do konta 224 powinna umozliwic ustalenie stanu
nalcznosci i zobowi^zah wcdlug poszczcgolnych tytulow oraz wcdlug
poszczcgolnych budzctow.
Konto 224 mozc wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan nalcznosci, a saldo Ma konta 224 - stan
zobowi^ah budzetu z tytulu pozostalych rozrachunkow.

8) Konto 225 - "Rozliczenie niewygasaj^cych wydatkow"
Konto 225 sluzy do cwidcncji rozliczen z jednostkami budzetowymi z tytulu
zrcalizowanych przez tc jednostki nicwygasaj^cych wydatkow.
Na stronic Wn konta 225 ujmujc si? srodki przclanc z rachunku budzetu na
pokrycie nicwygasaj^cych wydatkow jcdnostck budzetowych.
Na stronic Ma konta 225 ujmujc si? wydatki zrcalizowanc przez jednostki
budzctowe w korcspondencji z kontem 904 oraz przclcwy srodkow
nicwykorzystanych w korcspondencji z kontem 135.
Ewidcncja szczcgolowa prowadzona do konta 225 powinna zapcwnic mozliwosc
ustalcnia stanu rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu
przekazanych im srodkow na realizacj? niewygasaj^cych wydatkow.
Konto 225 mozc wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan nierozliczonych
srodkow przekazanych jednostkom budzetowym na realizacj? niewygasaj^cych
wydatkow.

9) Konto 240 - "Pozostale rozrachunki"
Konto 240 sluzy do cwidcncji innych rozrachunkow zwi^anych z realizacj4
budzetu, z wyj^tkiem rozrachunkow i rozliczen ujmowanych na kontach: 222,
223, 224, 225, 250, 260.
Ewidcncja szczcgolowa do konta 240 powinna umozliwic ustalenie stanu
rozrachunkdw wcdlug poszczcgdlnych tytuloworaz wcdlug kontrahentdw.
Konto 240 mozc wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan nalcznosci, a saldo Ma konta 240 stan
zobowi^zah z tytulu pozostalych rozrachunkow.

10) Konto 250 - "Nalcznosci finansowe"



Konto 250 slu^ do ewidencji naleznosci zaliczanych do naleznosci
fmansowych, a w szczegolnosci z tytuluudzielonych pozyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje si? powstanie i zwi?kszenie naleznosci
finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu naleznosci z poszczegolnymi kontrahentami wedlug tytulow
naleznosci.

Konto 250 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalemosci
fmansowych, a saldo Ma stannadplat z tytulu naleznosci finansowych.

11) Konto 260 - "Zobowi^zania finansowe"
Konto 260 sluzy do ewidencji zohowi^zan zaliczanych do zobowi^zah
finansowych, z wyj^tkiem kredytow bankowych, a w szczegolnosci z tytulu
zaci^gni^tych pozyczek i wyemitowanych instrumentdw finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje si? wartosc splaconych zobowi^zah
fmansowych, a na stronie Ma ujmuje si? wartosc zaciqgni?tych zobowi^zah
fmansowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 260 powirma zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu zobowi^zan z poszczegolnymi kontrahentami wedlug tytulbw
zobowi^zah.
Konto 260 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadplaconych
zobowi^zah finansowych, a saldo Ma stan zaci4gni?tych zobowi^ah
fmansowych.

12) Konto 290 - "Odpisy aktualizuj^ce naleznosci"
Konto 290 sluzy do ewidencji odpisbw aktualizuj^cych naleznosci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje si? zmniejszenie wartosci odpisow
aktualizuj^cych naleznosci, a na stronie Ma zwi?kszenie wartosci odpisow
aktualizuj^cych naleznosci.
Saldo konta 290 oznacza wartosc odpisow aktualizuj^cych naleznosci.

13) Konto 901 - "Dochody budzetu"
Konto 901 sluzy do ewidencji dochodow budzetu jednostki samorz^du
terytorialnego.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje si? przeniesienie, w kohcu roku, sumy
dochodow budzetujednostki samorz^du terytorialnego na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje si? dochody budzetu:
1) na podstawie sprawozdah budzetowych jednostek budzetowych, w

korespondencji z kontem 222;
2) na podstawie sprawozdah innych organow w zakresie dochodow budzetow

jednostek samorz^du terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
3) z tytulu rozrachunkow z irmymi budzetami za dany rok budzetowy, w

korespondencji z kontem 224;
4) z irmych tytulhw, w szczeghlnosci subwencje i dotacje, w korespondencji z

kontem 133;

5) pochodz^ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj^ce zwrotowi, w
korespondencji z kontem 133;

6) pochodz^ce z budzetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczeghlowa prowadzona do konta 901 powirma umozliwiac
ustalenie stanu poszczegolnych dochodow budzetu wedlug podzialek planu
fmansowego.



Saldo Ma konta 901 oznacza sum? dochodow budzetu jednostki samorz^du
terytorialnego za dany rok.
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 901 przenosi si? na
konto 961.

14) Konto 902 - "Wydatki budzetu"
Konto 902 sluzy do ewidencji wydatkow budzetu jednostki samorz^du
terytorialnego.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje si? w szezegdlnosci wydatki:
1) jednostek budzetowyeh na podstawie ich sprawozdan budzetowyeh, w

korespondencji z kontem 223;
2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zlecen

platniczych, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje si? przeniesienie, w koneu roku, sumy
wydatkow budzetu jednostki samorz^du terytorialnego na konto 961.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 902 powinna umozliwiac
ustalenie stanu poszczegdlnych wydatkow budzetu wedlug podzialek
klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sum? wydatkow budzetu jednostki samorz^du
terytorialnego za dany rok.
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 902 przenosi si? na
konto 961.

15) Konto 903 - "Niewykonane wydatki"
Konto 903 sluzy do ewidencji niewykonanych wydatkdw zatwierdzonych'do
realizacji w latach nast?pnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje si? wartosc niewykonanych wydatkow
zatwierdzonych do realizacji w latach nast?pnych w korespondencji z kontem
904. j
Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 903 przenosi si?, na
konto 961.

16) Konto 904 - "Niewygasaj^ce wydatki"
Konto 904 sluzy do ewidencji niewygasaj^cych wydatkow.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje si?:
1) wydatki jednostek budzetowyeh dokonane w ci?zar planu niewygasaj^cych

wydatkow, na podstawie ich sprawozdan budzetowyeh w korespondencji z
kontem 225;

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasaj^cych wydatkow na dochody
budzetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje si? wielkosc zatwierdzonych niewygasaj^cych
wydatkow.
Konto 904 moze wykazywac saldo Ma do czasu zrealizowania planu
niewygasajqcych wydatkdw lub do czasu wygasni?cia planu niewygasaj:^cych
wydatkow.

17) Konto 909 - "Rozliczenia mi?dzyokresowe"
Konto 909 sluzy do ewidencji rozliczeh mi?dzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje si? w szczegdlnosci koszty fman^tJWe
stanowi^ce wydatki przyszlych okresow (np. odsetki od zaci4gni?tych kredytdw
i po^czek w korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie "Ma -
przyehody fmansowe stanowi^ce dochody przyszlych okresdw (np.: subwencje i
dotacje przekazane w grudniudotycz^ce nast?pnego roku budzetowego).



Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 909 powinna umozliwiac
ustalenie stanu rozliczen mi^dzyokresowych wediug ich tytulow.
Konto 909 moze wykazywac saldo Wn i Ma.

18) Konto 960 - "Skuraulowane wyniki budzetu"
Konto 960 sluzydo ewidencji stanu skumulowanych wynikdw budzetujednostki
samorz^du terytorialnego.
Konto 960 w ci^gu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotycz^cych
zmniejszenia lub zwi^kszenia skumulowanych wynikow budzetu jednostki
samorz^du terytorialnego.
W szczegolnosci na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje si^, pod dat^
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu, odpowiednio przeniesienie
said kont 961 i 962. Konto 960 moze wykazywac saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budzetu, a saldo Ma
konta 960 - stan skumulowanej nadwyzki budzetu.

19) Konto 961 - "Wynik wykonania budzetu"
Konto 961 sluzy do ewidencji wyniku wykonania budzetu, czyli deficytu lub
nadwyzki.
Pod dat4 ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje si?
przeniesienie poniesionych w ci^gu roku wydatkdw budzetu, odpowiednio w
korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatkow, w korespondencji
z kontem 903.

Pod dat4 ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje si?
przeniesienie zrealizowanych w ci^gu roku dochodbw budzetu, odpowiednio w
korespondencji z kontem 901.
W ewidencji szczegolowej do konta 961 wyodr?bnia si? zrodla zwi?kszeh i
rodzaje zmniejszeh wyniku wykonania budzetu stosownie do potrzeb
sprawozdawczosci.
Na koniec roku konto 961 moze wykazywac saldo Wn lub Ma. Saldo Wn
oznacza stan deficytu budzetu, a saldo Ma stan nadwyzki.
W roku nast?pnym, pod dat^ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu,
saldo konta 961 przenosi si? na konto 960.

20) Konto 962 - "Wynik na pozostalych operacjach"
Konto 962 slu^ do ewidencji pozostalych operacji niekasowych wplywaj^cych
na wynik wykonania budzetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje si? w szczegdlnosci koszty fmansowe oraz
pozostale koszty operacyjne zwi^zane z operacjami budzetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje si? w szczegolnosci przychody fmansowe oraz
pozostale przychody operacyjne zwi^zane z operacjami budzetowymi.
Na koniec roku konto 962 moze wykazywac saldo Wn oznaczaj^ce nadwyzk?
kosztow nad przychodami lub saldo Ma oznaczaj^ce nadwyzk? przychodow nad
kosztami.

Pod dat^ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu saldo konta 962
przenosi si? na konto 960.

21) Konto 968 - "Prywatyzacja"
Konto sluzydo ewidencji przychodow i rozchoddw dotyczqcych prywatyzacji.
Na stronie Wn ujmuje si? rozchody pokryte srodkami z prywatyzacji, a na
stronie Ma przychody z tytulu prywatyzacji.
Ewidencj? szczegolow^ do konta 968 prowadzi si? wediug podzialek
klasyfikacji i tytulow prywatyzacji.



Konto 968 moze wykazywac saldo Ma oznaczaj^ce stansrodkow z prywatyzacji.

Konta pozabilansowe
1) Konto 991 - "Planowane dochody budzetu"

Konto 991 slu^ do ewidencji planu dochodow budzetowych orazjego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje si? zmiany budzetu zmniejszaj^ce plan
dochodow budzetu.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje si? planowane dochody budzetu oraz zmiany
budzetu zwi?kszaj^ce planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 okresla w ci^gu roku wysokosc planowanych dochodow
budzetu.

Pod dat^ ostatniego dnia roku budzetowego sum? rown^ saldu konta ujmuje si?
na stronie Wn konta 991.

2) Konto 992 - "Planowane wydatki budzetu"
Konto 992 sluzy do ewidencji planu wydatkow budzetowych orazjego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje si? planowane wydatki budzetu oraz zmiany
budzetu zwi?kszaj4ce planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje si? zmiany budzetu zmniejszaj^ce plan
wydatkdw budzetowych lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 okresla w ci^gu roku wysokosc planowanych wydatkow
budzetowych.
Pod dat4 ostatniego dnia roku budzetowego sum? rown^ saldu konta ujmuje si?
na stronie Ma konta 992.

3) Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budzetami"
Konto 993 sluzy do pozabilansowej ewidencji rozliczeh z innymi budzetami w
ci^guroku, ktdre nie podlegaj^ ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn ujmuje si? naleznosci z innych budzetdw oraz splat? zobowi^zan
wobec innych budzetow.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje si? zobowi^zania wobec innych budzetow oraz
wplaty nalemosci otrzymane z innych budzetow.
Konto 993 moze wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan naleznosci z innych budzetdw, a saldo Ma
konta 993 - stan zobowi^ah.



3 b. Wykaz zbiorow danych tworz^cych ksi^gi rachunkowe na informatycznych
nosnikach danych

Ksi^gi rachunkowe jednostki budzetowej prowadzone sq z wykorzystaniem programu
komputerowego

Ksifgowoid Budietowa INFO SYSTEM

^ zakupionego w firmie Uslugi Informatyczne INFO - SYSTEM R. T. Groszek s.j. w Legionowie
Instrukcja programu stanowi zatqcznik nr 4a do zarz^dzenia.

System komputerowy rachunkowosci obejmuje nast^pujqce moduty;

ei ksi^g^ glownq (F-K)

es srodki trwale

jsi obrot materialowy

ei rozrachunki

^ srodki pieni^zne

ei sprzedaz

ei kalkulacje

^ kadry

gi place

ei analizy

Dokumentacja opisuj^ca poszczegolne programy uzytkownika posiada klauzulQ, ze jest zgodna z
wymogami ustawy o rachunkowosci i zawiera:

- oznaczenie wersji oprogramowania i dat? rozpocz^cia jego eksploatacji,

- wykaz programow,

- procedury/funkcjewraz z opisem algorytmow i parametrow,

- opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dost^pu do danych i systemu
ich przetwarzania,

- wykaz zbiorow kont ksi^g rachunkowych z okresieniem ich struktury, wzajemnych powi^zah oraz
ich funkcji w komputerowym systemic rachunkowosci.

Dodatkowa ewidencja srodkow trwalych, pozostatych srodkow trwatych 1 wartosci
niematerialnych 1 prawnych oraz inwentaryzacja srodkow trwalych i pozostatych srodkow
trwatych w drodze spisu z natury prowadzona jest z wykorzystaniem programu
komputerowego „Ustugi Informatyczne Wtodzimierz Wruk.", ktory zostat opisany w Instrukcji
uzytkownika i Instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonych przez dostawc?
oprogramowania - firm§ Ustugi Informatyczne Wtodzimierz Wruk w Tucholi.

3c. Opis systemu komputerowego rachunkowosci

W jednostce budzetowej oraz w organie JST do prowadzenia ksiqg rachunkowych wykorzystywany



jest program Ksi^gowosc Budzetowa pod nadzorem autorskim Osrodka Informatyki w Bydgoszczy
Centrum Edukacyjne Spotka z o.o.

Zgodnie z decyzj^ kierownika jednostki program w oznaczonej powyzej wersji jest
wykorzystywany od dnia 01.01.2011 r.



4.

SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE

(zat^cznik nr 4)



1. Ochrona zbiorow ksi^g rachunkowych

OchroriQ przed dostQpem osob nieupowaznionych zapewniajq sprawdzone zabezpieczenia
pomieszczen, w ktorych przechowuje siQ zbiory ksi^gowe. Sq to atestowane zamki zamontowane w
drzwiach. Jest system alarmowy, zabezpieczajqcy osobno w/w pomieszczenia.

Szczegolnej ochronie poddane sq:

— sprz^t komputerowy ui^tkowany w dziale ksi?gowym,

— ksi^gowy system infoimatyczny,

— kopie zapisow ksi^gowych,

— dowody ksi^gowe,

— dokumentacja inwentaryzacyjna,

— sprawozdania budzetowe i finansowe,

— dokumentacja rachunkowa opisuj^ca przyj^te przez jednostk? zasady rachunkowosci.

DIa prawidlowej ochrony ksiqg rachunkowych stosuje siQ {wybrac odpowiednie diajednostki):

jgi regulame wykonywanie kopii bezpieczehstwa, tzw. backupow —np. na inne dyski twarde na
koniec kazdego dnia pracy oraz razw miesiqcu wykonuje dodatkow^ kopi? bezpieczehstwa.

ei odpowiedni poziom zarz^dzania dost^pem do danych pracownikow na roznych stanowiskach
(imienne konta u^tkownikow z bezpiecznie przechowywanymi haslami dost^pu, mozliwosc
roznicowania dost^pu do baz danych i dokumentow w zaleznosci od zakresu obowiqzkow
danego pracownika),

gi profilaktyk? antywirusow^ - opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz
stosowane programy zabezpieczaj^ce,

ei zabezpieczenia przed atakiem z zewn^trz, tzw. firewalls,

^ odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,

ei systemy podtrzymywania napi^cia w razie awarii sieci energetycznej (UPS),

Kompletne kslQgi rachunkowe drukowane sq nie pozniej niz na koniec roku obrotowego. Za
rownowazne z wydrukiem uznaje sIq przeniesienie tresci ksi^g rachunkowych na inny informatyczny
nosnik danych, zapewniajqcy trwalosc zapisu informacji, przez czas nie krotszy niz 5 lat, liczqc od
poczqtku roku nast^pujqcego po roku obrotowym, ktorego dane zbiory dotyczq. W przypadku ksi^g
rachunkowych zawierajgcych dane dotyczqcych dochodow i wydatkow pochodzqcych ze srodkow
Unii Europejskiej jest przechowywane przez 10 lat.

2. Przechowywanie zbiorow

W sposob trwaly (nie krotszy niz 50 lat) przechowywane sq zatwierdzone sprawozdania finansowe, a
takze dokumentacja ptacowa (listy ptac, karty wynagrodzeh albo inne dowody, na podstawie ktorych
nastQpuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), liczqc od dnia, w ktorym pracownik
przestal pracowac u danego platnika sktadek na ubezpieczenia spoteczne (art.lZSa ust. 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z pozn.
zm.).



Okresowemu przechowywaniu podlegajq:

- dowody ksi^gowe dotyczqce wplywow ze sprzedazy detalicznej - do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krocej jednak niz do dnia rozliczenia osob,
ktorym powierzono sktadniki obj^te sprzedazy detaliczn^,

- dowody ksi^gowe dotycz^ce srodkow trwalych w budowie, pozyczek, umow handlowych,
roszczen dochodzonych w post^powaniu cywilnym lub obj^tych post^powanie karnym albo
podatkowym - przez okres 5 lat od pocz^tku roku nast^pujqcego po roku obrotowym, w ktorym
operacje, transakcje i post^powanie zostaly ostatecznie zakonczone, spiacone lub ulegty
przedawnieniu,

- dokumentacja przyj^tego sposobu prowadzenia rachunkowosci - przez okres nie krotszy niz 5 lat
od uptywu ich waznosci,

- dokumenty dotycz^ce r^kojmi i reklamacji - 1 rok po terminie uplywu r^kojmi lub rozliczeniu
reklamacji,

- ksi?gi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostale dowody ksi?gowe i dokumenty -
przez okres 5 lat,

- dokumentacja zwi^zana z projektami fmansowanymi ze srodkow Unii Europejskiej i innych
panstw oraz organizacji mi^dzynarodowych jest przechowywana przez okres okreslony w
wytycznych zawartych w dokumentach odpowiedniego programu lub instrukcjach dotycz^cych
zrodel finansowania danego projektu albo w umowie o dofinansowanie, chyba ze przepisy krajowe
zaktadajq dluzszy okres przechowywania niektorych z nich, to dla tych dokumentow stosuje si?
odpowiednio przepisy krajowe.

Powyzsze termlny oblicza si? od poczqtku roku nast?pujqcego po roku obrotowym, ktorego dane
zbiory (dokumenty) dotyczq.

W przypadku zakoriczenia dzialalnosci jednostki na skutek:

- pol^czenia z innq jednostk^ lub przeksztalcenia formy prawnej - zbiory b?d^ przechowywane
przez jednostk? kontynuuj^cq dzialalnosc.

- jej likwidacji - zbiory przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania
kierownik jednostki informuje wtasciwy organ prowadz^cy ewidencj?dzialalnosci.

3. Udost^pnianie danych i dokumentow

UdostQpnienie sprawozdan finansowych i budzetowych oraz dowodow ksi?gowych, ksiqg
rachunkowych 1innych dokumentow z zakresu rachunkowoki Jednostki ma miejsce:

— w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upowamionej przez niego
osoby,

- poza siedzib^ jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki i pozostawieniu
pisemnego pokwitowania zawieraj^cego spis wydanych dokumentow.


