
Zarządzenie nr 1/2017 

Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach  

z  dnia 04 stycznia 2017 roku 

 

w  sprawie wprowadzenia  zasad polityki rachunkowości  w Biurze Administracyjno-

Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach oraz w jednostkach  obsługiwanych  

w ramach wspólnej obsługi przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty  

w Zdzieszowicach  

Na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz.U z 2016 r. 

poz. 1047)   zarządzam co następuje : 

§ 1 

1. Wprowadza się politykę rachunkowości wraz z następującymi załącznikami : 

1) Załącznik nr 1  - Opis przyjętych zasad rachunkowości. 

2) Załącznik nr 2  - Wycena aktywów i pasywów 

3) Załącznik nr 3  - Zakładowy Plan Kont 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz ksiąg rachunkowych  

5) Załącznik nr 5 – Opis systemu przetwarzania danych  i ich ochrona  

 

§ 2 

 

1. Jednostki, dla których ustala się zasady (polityki) rachunkowości: 

1) Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach  

2) Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach  im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Zdzieszowicach  

3) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Zdzieszowicach  

4) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego  w 

Zdzieszowicach  

5) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego  w 

Zdzieszowicach  

6) Publiczna  Szkoła Podstawowa im . księdza Jana Twardowskiego w 

Januszkowicach  

7) Publiczna  Szkoła Podstawowa w Krępnej  - załącznik nr 6 do Zarządzenia 

8) Publiczna  Szkoła Podstawowa im . Stanisława Rosponda w Żyrowej   

9) Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach  

10) Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai  w Zdzieszowicach  

11) Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach  

12) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy  w Zdzieszowicach  

13) Publiczne Przedszkole w Żyrowej   

 

 

 



§ 3 

 

Traci moc  Zarządzenie nr 3/2009 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 30.01.2009 r. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

     Dyrektor  

Joanna Paciorek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1/2017 

 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dn.04.01.2017 r. 

 

 

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. 

 

§ 1  

 

1. Rokiem obrotowym ustala się rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.  ,  a 

okresami  sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące roku obrotowego.   

2. Księgi rachunkowe prowadzone  i  przechowywane są w siedzibie Biura tj. przy ul. 

Nowej 3 w Zdzieszowicach . 

3. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego tj. na 1 stycznia  

a  zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. 31 grudzień, przy czym : ostateczne 

zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej do 30 kwietnia roku 

następnego 

4. Zamknięcie polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów w 

zbiorach tworzących zamknięte księgi 

5. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera , z wyjątkiem ksiąg kont 

pomocniczych – ewidencji zbiorów bibliotecznych – księga inwentarzowa 

prowadzona w szkołach i przedszkolach w formie ręcznej . 

Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie 

numerowanych stron . Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji , 

pod którą został wprowadzony do dziennika , a także pozwala na ustalenie osoby 

odpowiedzialnej za treść zapisu 

6. Uproszczenia zastosowane w księgach rachunkowych wynikające oraz inne ustalenia :  

a) Przeksięgowanie z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku na postawie 

sprawozdań rocznych jednostek Rb-27S i Rb-28S 

b) Ewidencjonowanie faktur i rachunków i innych dokumentów  powinno nastąpić  w 

m-c , którego dotyczą a jeżeli wpłyną do księgowości po zakończonym miesiącu a 

do 5 dnia po miesiącu ,  którego dotyczą ujmowane będą pod datą ostatniego dnia 

miesiąca. 

c) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów , to koszty już poniesione ale 

dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych . W jednostce rozliczenia  te 

mają nieistotną wartość i dla tego nie są rozliczane w czasie. Dowody księgowe 

(faktury , rachunki, polisy i inne) nie podlegają rozliczeniu w czasie za 

pośrednictwem rozliczenia kosztów międzyokresowych , księguje się je w koszty 

tego miesiąca , w którym zostały poniesione decyduje data sprzedaży na 

dokumencie , bez względu na okres , którego dotyczą. Faktury na przełomie roku, 

dotyczące różnych okresów sprawozdawczych ewidencjonuje się w roku 

wystawienia dokumentu. 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 1/2017 

 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dn.04.01.2017 r. 

 

 

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

§ 1 

 

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. 

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki 

sposób zostały przyjęte ( nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny ) 

wycenia się według: 

 cen nabycia, 

 kosztów wytworzenia, 

 wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

 ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, 

jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składników aktywów, a w szczególności 

przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. 

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej 

decyzji. 

2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 

jednorazowo za okres całego roku. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ustala się 

według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych ( załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. Z 

2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)  

Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 

począwszy od następnego miesiąca po miesiącu , w którym przyjęto do używania. 

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: 

 odzież i umundurowanie, 

 meble i dywany, 

 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania, tj 3.500 zł. 



 

3) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe 

podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

4) Zbiory biblioteczne – zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 

93 poz. 1077 z późn.. zm. ) zwanych materiałami bibliotecznymi , wycenia się 

zgodnie z przepisami zawartymi w przepisach wykonawczych do cytowanej ustawy i 

tak 

a. W ceni nabycia w przypadku kupna 

b. Przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze 

darowizny lub zgodnie z protokołem przekazania  

5) Inwestycje ( środki trwałe w budowie) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości 

ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem. 

6)  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. 

7) Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej 

zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach 

nie później niż na koniec każdego kwartału. 

8) Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 

9) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w 

walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad 

obowiązujących na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski. 

10)  Materiały (towary) wycenia się w cenach nabycia. 

11)  Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w 

wartości nominalnej. 

12)  Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych 

aktywów obrotowych: zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie 

zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się 

inwentaryzację nie zużytych materiałów ( towarów) i wprowadza na stan zapasów 

korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W 

następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio 

w koszty. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności 

podstawowej: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „ Koszty 

według rodzajów i ich rozliczenie”. 

13)   Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego 

sprawozdania finansowego. 

14) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem 

porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „ Wynik finansowy”. 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się : 

 wynik ze sprzedaży, 

 wynik z działalności operacyjnej, 

 wynik z działalności gospodarczej, 

 wynik brutto. 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 1/2017 

 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dn.04.01.2017 r. 

 

 

ZAKŁADOWY PLAN KONT 

 

§ 1  

 

 

1. Wykaz kont księgi głównej : 

 

 

Konto Wyszczególnienie 

 

 

 

011 

013 

014 

020 

071 

072 

080 

 

Zespół 0 – Majątek trwały 

 

Środki trwałe  

Pozostałe środki trwałe 

Zbiory biblioteczne 

Wartości niematerialne i prawne 

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych 

Umorzenie pozostałych  środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych 

Inwestycje ( środki trwałe w budowie) 

 

 

101 

130 

135 

139 

140 

 

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

Kasa 

Rachunek bieżący jednostki  

Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia  

Inne rachunki bankowe 

Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne 

 

 

201 

221 

222 

223 

225 

226 

229 

231 

234 

240 

290 

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia 

 

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 

Należności z tytułu dochodów budżetowych 

Rozliczenie dochodów budżetowych 

Rozliczenie wydatków budżetowych 

Rozrachunki z budżetem  

Długoterminowe należności budżetowe 

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

Pozostałe rozrachunki 

Odpisy aktualizujące należności 

 

 

 

310 

Zespól 3 – Materiały 

 

Materiały 



 

 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

409 

 

Zespół 4 – Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 

 

Amortyzacja 

Zużycie materiałów i energii 

Usługi obce 

Podatki i opłaty 

Wynagrodzenia 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Pozostałe koszty rodzajowe 

 

 

 

700 

720 

750 

751 

760 

761 

770 

771 

Zespół 7- Przychody ,  dochody i koszty  

 

Sprzedaż produktów i koszt ich  wytworzenia 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych  

Przychody  finansowe 

Koszty finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

Zyski nadzwyczajne 

Straty nadzwyczajne  

 

 

 

800 

810 

 

851 

860 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

 

Fundusz jednostki 

Dotacje budżetowe ,płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 

na inwestycje 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Wynik finansowy 

 

 

980 

981 

982 

998 

999 

 

Konta pozabilansowe  

 

Plan finansowy wydatków budżetowych 

Plan finansowy niewygasających wydatków 

Zabezpieczenia 

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 

 

 

 

WYKAZ I OPIS  KONT SYNTETYCZNYCH 

KONTA BILANSOWE 

ZESPÓŁ – 0 Majątek trwały 

 

Na kontach zespołu 0 ewidencjonuje się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz 

inwestycje (środki trwałe w budowie) zaliczane do tych składników zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem postanowień szczególnych  

wynikających z dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Ponadto na kontach tego 

zespołu ujmuje się umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

 



Konto 011 – środki trwałe  

 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają 

ujęciu na kontach 013, 014, 016 i 017. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 

ujmuje się na koncie 071. 

 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności : 

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu   gotowych 

środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową 

środków trwałych,  

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, 

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych, 

- zwiększenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, 

Na stronie Ma księguje się w szczególności : 

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,  

- ujawnione niedobory środków trwałych, 

- zmniejszenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych; 

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe; 

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 

 

Konto 011 wykazuje saldo Wn , które oznacza stan środków trwałych o wartości 

początkowej. 

 

Konto 013 Pozostałe środki trwałe  

 

Na koncie ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości pozostałych 

środków trwałych w użytkowaniu. 

 

Do pozostałych środków trwałych zalicza się te środki , które umarza się jednorazowo w 

miesiącu przyjęcia do użytkowania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące ( z 

wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się tak jak 

koszty budowy, tj. ze środków na inwestycje) .  

Na koncie 013 ujmuje się następujące środki trwałe w użytkowaniu : 

1. Bez względu na wartość początkową jeśli stanowią: 



a) środki dydaktyczne ,  

b) odzież i umundurowanie ( o normatywnym okresie użytkowania dłuższym niż rok) 

c) meble i dywany 

d) inwentarz żywy 

Na koncie 013 ujmuje się także programy komputerowe zakwalifikowane jako  pomoce 

dydaktyczne. 

2. O wartości  początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatki 

dochodowym od osób prawnych dla tych środków trwałych , od których odpisy 

amortyzacyjne mogą być dokonywane jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

 

Do konta 013 prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową umożliwiającą ustalenie 

wartości początkowej i ilości poszczególnych środków trwałych.  

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

- pozostałe środki trwałe przyjęte z zakupu,  

- stwierdzone nadwyżki pozostałych środków trwałych, 

- nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe. 

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

- wycofanie z użytkowania pozostałych środków trwałych na skutek likwidacji,  

zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, 

- ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.  

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek 

organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. 

 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn , które oznacza wartość początkową pozostałych 

środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu w wartości początkowej. 

 

Konto 014 Zbiory biblioteczne 

 

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 

zbiorów bibliotecznych zwanych materiałami bibliotecznymi, które znajdują się w 

bibliotekach szkolnych i księgozbiorach przedszkolnych. Na koncie nie ujmuje się tych 

wydawnictw , które są przeznaczone wyłącznie jako materiały pomocnicze do użytku 

pracowników jednostki np. katalogi, instrukcje, wydawnictwa urzędowe i zawodowe.  

Do konta 014 prowadzi się ewidencję księgową i  ilościowo-wartościową ewidencję 

biblioteczną umożliwiającą : 

- ujęcie wartościowe poszczególnych składników tego majątku z wyodrębnieniem grup 

rodzajowych określonych w przepisach bibliotecznych  

- rozliczenie osób odpowiedzialnych za stan zbiorów bibliotecznych 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 



- przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych 

- nadwyżki zbiorów bibliotecznych  

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

 

- rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji , sprzedaży lub  nieodpłatnego 

przekazania , 

- niedoborów zbiorów bibliotecznych 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu 

poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych 

przepisach. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych 

znajdujących się w jednostce. 

 

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne 

 

Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne , których wartość przekracza kwotę ustaloną w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych , z wyjątkiem związanych z pomocami 

dydaktycznymi finansuje się ze środków na inwestycje i umarza się stopniowo zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie wg stawek i z uwzględnieniem długości okresu 

amortyzowania ustalonego  w treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Konto 020 prowadzi się oddzielnie do wartości :  

- umarzanych w 100 % w momencie zakupu  

- umarzanych stopniowo  

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

- zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych 

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

- zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób 

odpowiedzialnych. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 

prawnych w wartości początkowej. 

 

Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

umorzeniowych określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane jednorazowo za okres całego roku w 

korespondencji z kontem 400. 

 



Umorzenie księgowane na koncie 071 nalicza się od środków trwałych ewidencjonowanych 

na koncie 011 , z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury oraz tych wartości niematerialnych i 

prawnych , które są umarzane stopniowo.  

Umorzenie środków trwałych oblicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym środki zostały przyjęte do używania i do końca tego miesiąca , w którym 

następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki 

trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich 

niedobór.  

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności : 

 

- wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia wycofanych z eksploatacji środków   trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych, w wyniku likwidacji, sprzedaży,  nieodpłatnego 

przekazania , konto przeciwstawne  

 

- zmniejszenie wartości umorzenia w skutek aktualizacji wartości środków trwałych, konto 

przeciwstawne  

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

 

- naliczoną amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

- dotychczasowe umorzenie otrzymanych  nieodpłatnie środków trwałych,  

- zwiększenie wartości umorzenia w skutek aktualizacji wartości środków trwałych,  

 

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach 

do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. 

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.. 

 

 

Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych  wartości niematerialnych i   

prawnych oraz zbiorów bibliotecznych  

 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych ,wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych  podlegających umorzeniu 

jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401. 

.  

 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności : 

 

- ujmuje się umorzenie środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, 

przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących 

niedobór lub szkodę.,  

 

 



Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

 - odpisy umorzenia nowych , wydanych do użytkowania księgozbiorów,  

               pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych 

               obciążające odpowiednie  koszty ,  

- umorzenie od otrzymanych w drodze darowizny księgozbiorów, pozostałych 

    środków trwałych oraz   wartości niematerialnych i prawnych,  

- umorzenie dotyczące  nadwyżek pozostałych   środków trwałych oraz  wartości 

niematerialnych i prawnych,  

 

Konto wykazuje saldo Ma ,które wyraża stan umorzenia wartości pozostałych  środków 

trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych  oraz zbiorów bibliotecznych umarzanych w 

pełnej wysokości w miesiącu wydania  ich do używania.  

 

Konto 080  Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. 

  

Na stronie Wn księguje się w szczególności : 

- poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych 

inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu  

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do 

używaniamaszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz 

wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej, 

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego ( przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, 

adaptacja, lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka 

trwałego. 

 

Na stronie Ma księguje się wartość uzyskanych efektów w szczególności: 

 - środków trwałych, 

- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  

w budowie 

Na koncie 080 księgujemy również rozliczenie kosztów dotyczących zakupu gotowych 

środków trwałych. 

Szczegółowa ewidencja prowadzona do konta 080 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów 

środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz 

skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków 

trwałych.  

. 

Konto 080 wykazuje saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie 

i ulepszeń. 



 

ZESPÓŁ „1”-  Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

Na kontach zespołu 1 ewidencjonuje się środki pieniężne w kasie, lokowane na rachunkach 

bankowych oraz środki pieniężne w drodze stanowiące przepływ środków pieniężnych 

między kasą a rachunkami bankowymi ,a także miedzy poszczególnymi rachunkami 

bankowymi. 

 

Konto 101 Kasa 

 

Konto służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie  jednostki. 

 

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki , a na koncie MA rozchody gotówki. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie : 

1. Stanu gotówki w kasie 

2. Wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią  odpowiedzialnym. 

 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan gotówki w kasie . 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 prowadzona jest  podział wg podziałki 

klasyfikacji budżetowej . 

 

 

Konto 130 Rachunki bieżące  jednostki  

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku 

bankowym z tytułu wydatków i dochodów ( wpływów) budżetowych objętych planem 

finansowym. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych 

przez jednostkę dochodów budżetowych ( ewidencja szczegółowa według podziałek 

klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym 

właściwym kontem ). 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się realizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem 

finansowym jednostki, ( ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków 

budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów :1,2,3,4,7, lub 8. 

Na stronie Ma konta 130 ujmujemy również zwroty nadpłaty opłat  

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych , w związku z 

czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.  

Na koncie 130 obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, 

zwrotów nadpłat, korekt, wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

 

Do realizacji  funduszy  z   programów i projektów finansowanych ze środków europejskich  

otwierane są subkonta , osobno na każdy program lub projekt . 

 

 



Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych: 

 

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym ,    

funduszy związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków 

europejskich oraz  środki dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223; 

 

-  z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja 

szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z 

kontem, 221 lub innym właściwym kontem. 

- wpływ odsetek z oprocentowania rachunku bieżącego,  

- wypływ z tytułu korekt, omyłek bankowych i niewłaściwego obciążenia rachunku,      

 - wpłaty sum nie wykorzystanych zaliczek i innych należności pracowników      

             ( storno czerwone)   

 

 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

 

-  zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, 

  

-  okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222; 

- zwrot pozostałych środków budżetowych na rachunek bieżący budżetu samorządu     

terytorialnego, konto przeciwstawne 223 

 

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym 

musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 

 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych 

zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

 

Konto 130  w ciągu roku może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej.  

Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej 

dla kont: 

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych,  

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów 

budżetowych. 

3) wydatków i dochodów  funduszy związanych z realizacją programów i projektów 

finansowanych ze środków europejskich . 

 

 Na koniec roku tj. na dzień 31grudnia saldo to ulega likwidacji poprzez przelanie 

niewykorzystanych środków budżetowych oraz pobranych dochodów na rachunek budżetu – 

Urząd Miejski w Zdzieszowicach . 

 

 

Konto 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

 



Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 

szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych 

funduszy, którymi dysponuje jednostka. 

 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - 

wypłaty środków z rachunków bankowych. 

 

Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego 

funduszu. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności : 

 

 - wpłata środków z tytułu odpisów na ZFŚS , 

 - zwrot pożyczek z ZFŚS ,  

 - darowizny pieniężne na rzecz ZFŚS, 

 - wpływy odsetek z oprocentowania rachunku ZFŚS, 

 - wpływy wynikające z pomyłek bankowych,  

Na stronie Ma księguje się w szczególności : 

 

 - zapłata zobowiązań wobec dostawców finansowanych ZFŚS,    

- przelew udzielonych pożyczek z ZFŚS,  

- wypłaty świadczeń i zapomóg bezzwrotnych pracownikom z ZFŚS,  

- omyłkowe obciążenia bankowe,  

- przekazanie zobowiązań wobec budżetu ,  

 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych funduszy. 

 

 

Konto 139 –   Inne rachunki bankowe 

 

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 

innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące w tym na rachunkach pomocniczych  i 

rachunkach specjalnego przeznaczenia  

W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych: 

- czeków potwierdzonych; 

- sum depozytowych; 

- sum na zlecenie; 

- środków obcych na inwestycje 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z 

związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością 

jednostki a księgowością banku. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z 

rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie. 

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych 

rachunków bankowych. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych 

środków na rodzaje, a także według kontrahentów. 



Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 

 

 

Konto 140 –  Krótkoterminowe aktywa finansowe  

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych,  

w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w 

walucie polskiej, jak i w walutach obcych. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia , a na stronie Ma zmniejszenia stanu 

krótkoterminowych aktywów finansowych.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 

- poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych, 

- stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego  

w walucie i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce, 

- wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom 

za nie odpowiedzialnym. 

Konto 140 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 

finansowych. 

Konto 141 – Środki pieniężne w drodze 

Konto 141służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.  

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

 

ZESPÓŁ „2”- Rozrachunki i rozliczenia 

 

Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń oraz rozliczeń 

budżetowych , wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek. Z tym ,że rozrachunki 

to należności i zobowiązania bezsporne natomiast roszczenia to należności kwestionowane 

przez kontrahentów ,  które w przypadku skierowania na drogę sądową stają się roszczeniami 

spornymi. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie 

poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich 

rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem 

według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według 

poszczególnych walut. 

 

 

Konto 201 –  rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług, w tym 

również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług. 

Na koncie 201 nie ujmuje się należności zaliczanych do dochodów budżetowych, które 

ujmowane są na koncie 221. 



Na koncie 201 w ciągu roku budżetowego w poczet danego miesiąca  księguje się wszystkie 

rachunki i faktury , które wpłyną do księgowości  w terminie do  piątego dnia następującego 

po upływie danego miesiąca . Na koniec roku budżetowego ujmuje się na koncie 201 

rachunki  z datą sprzedaży roku budżetowego 

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się zapłatę zobowiązań oraz zapłatę zaliczek. 

Na stronie Ma ujmuje się należności z tytułu dostaw robót i usług. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić ustalenie należności i 

zobowiązań według kontrahentów. 

Konto 201 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan 

zobowiązań. 

 

 

Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

 

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych i zwrotu nadpłat . 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności : 

 - należności z tytułu dochodów budżetowych i zwrot nadpłat ,  

 - przypisane , a nie wpłacone odsetki za zwłokę,  

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

- otrzymaną zapłatę należności na rachunek bankowy   ,  

 - odpisy należności uprzednio przypisanych ,  

     

Przypis odsetek za zwłokę w zapłacie nalicza się co najmniej  na koniec każdego  kwartału , 

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie stanu zaległości i nadpłat 

poszczególnych dłużników . Winna być prowadzona wg klasyfikacji budżetowej . 

Konto 221 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności z tytułu dochodów 

budżetowych lub saldo Ma będące zobowiązaniem z tytułu nadpłat. 

 

 

 

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych 

 

Konto służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów 

budżetowych. 

 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

 - przelew pobranych należności budżetowych na rachunek budżetu – Urzędu  

  Miejskiego w Zdzieszowicach, konto przeciwstawne 130 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 



-  roczne przeniesienie na podstawie Rb -27 S sumy zrealizowanych dochodów budżetowych,   

konto przeciwstawne 800 

 

Konto 222 może w ciągu roku wykazywać saldo Ma , które oznacza stan dochodów 

budżetowych zrealizowanych a nie przelanych do budżetu. Saldo ulega likwidacji poprzez 

księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych Na koniec roku tj. na 31 grudnia  

konto wykazuje saldo zerowe.  

 

   

Konto 223 – Rozliczenie wydatków  budżetowych 

 

Konto służy do ewidencji rozliczenia jednostek budżetowych ze środków otrzymanych na 

pokrycie wydatków budżetowych przewidzianych w planie finansowym oraz rozliczenia 

funduszy związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków 

europejskich . 

. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

  

 - przeniesienie na podstawie Rb -28S zrealizowanych wydatków budżetowych 

 oraz funduszy związanych z realizacją programów i projektów finansowanych 

 ze środków europejskich na   konto przeciwstawne, 800 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności 

 

 - okresowe wpływy środków budżetowych od jednostki nadrzędnej na pokrycie  

   wydatków wynikających z planu finansowego oraz wydatków w ramach 

  funduszy związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze  

 środków europejskich  na  konto przeciwstawne 130 

 

Konto 223 może w ciągu roku wykazywać saldo Ma , które oznacza stan środków 

budżetowych na pokrycie wydatków.  

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 

wyższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w 

korespondencji z kontem 130. Na koniec roku tj. na 31 grudnia  konto wykazuje saldo 

zerowe.  

 

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami 

 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami. Na stronie Wn konta 225 ujmuje 

się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i 

wpłaty od budżetów. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

  

 - zapłaty z tytułu zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatków i opłat  

                fizycznych ,   

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 



 - zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków( w tym VAT)  i opłat,   

 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań wobec budżetów. 

 

 

Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 

Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w 

szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

 - przelew składek do ZUS, PERON,  

 - wypłata zasiłków pokrywanych przez ZUS, 

 - odpisane zobowiązania przedawnione ,  

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 

 - naliczone składki ZUS, FP i  PFRON , 

 - odpisanie należności przedawnionych i umorzonych ,  

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi 

dokonywane są rozliczenia. 

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań 

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  

 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami 

fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną 

na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. 

Na koncie tym mogą być ewidencjonowane również świadczenia nie zaliczane do 

wynagrodzeń np. różne ekwiwalenty za używanie własnej odzieży lub narzędzi, za pranie 

odzieży roboczej itp.   

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

-  wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 

- wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 

- potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika. 

 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

  

- zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń 

      



Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i 

zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń. 

 

Do konta 231 prowadzona jest imienna ewidencja wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników (karta wynagrodzeń komórce płacowej ), która umożliwia ustalenie podstaw do 

naliczeń zasiłków , emerytur, rent oraz podatków .  

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników,  

saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych a niewypłaconych wynagrodzeń.  

 

Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 

Konto służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników  innych tytułów niż 

wynagrodzenia np. rozliczenie zaliczek, rozliczenie pożyczek z ZFŚS.  

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia, 

- należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych, 

- należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

- należności i roszczenia z tytułu niedoborów i szkód.  

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności:  

- wydatki wyłożone przez pracownika w imieniu jednostki, 

- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,  

- wpływy należności od pracownika 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami. 

Do konta 234 prowadzi się ewidencję analityczna imienną dla poszczególnych pracowników.  

Konto może wykazywać dwa salda , saldo Wn stanowi sumę należności a saldo Ma wykazuje 

sumę zobowiązań wobec pracowników . 

 

 

Konto 240 Pozostałe rozrachunki 

 

Konto służy do ewidencji krajowych i zagranicznych zależności i roszczeń oraz zobowiązań 

nie objętych ewidencją na kontach 201-234.  

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

- wynagrodzenie obciążające sumy na zlecenie, 

- zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie i sum depozytowych, 

- ujawnione niedobory i szkody, 

- kompensata nadwyżek z niedoborami, 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

  

- otrzymane sumy na zlecenie i sumy depozytowe, 

- ujawnione nadwyżki, 



- rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku : kompensaty z nadwyżkami, 

- pozostałe zobowiązania wynikające z list płac 

- niesłuszne uznania oraz mylne obciążenia bankowe,  

 

Do konta prowadzi się ewidencje szczegółową według tytułów z uwzględnieniem tytułów 

poszczególnych rozrachunków , roszczeń i rozliczeń.  

Na koncie mogą występować dwa salda , saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, saldo 

Ma – stan zobowiązań. 

 

Konto 245 Wpływy do wyjaśnienia 

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.  

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 

 

Konto 290 Odpisy aktualizujące należności 

 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności .  

Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się po raz pierwszy pod data 

31.12.2008 r. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

- zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą , umorzeniem, konto 

przeciwstawne 221, 760 ,  

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności 

 

 - zwiększenie wartości odpisów aktualizacyjnych odpis aktualizujący wątpliwe  

   należności , konto przeciwstawne 760 

- wartość przypisanych a nie zapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności , 

konto przeciwstawne ,760 

 

Konto 290 może wykazywać saldo Ma , które oznacza wartość odpisów aktualizujących 

należności oraz wartość odsetek naliczonych, a jeszcze nie zapłaconych przez kontrahentów 

do dnia bilansowego 

 

ZESPÓŁ „3” – Materiały 

 

Konta zespołu 3 przeznaczone są do ewidencji zapasów rzeczowych aktywów obrotowych 

postaci materiałów.  

 

Konto 310 – Materiały 
 



Konto służy do ewidencji materiałów zakupionych na potrzeby jednostki i przechowywanych 

w magazynach.  Wyróżniamy magazyny : art. spożywczych i  przemysłowych. Dla 

ustalonych rodzajów materiałów  wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe 

koszty rodzajowe nie prowadząc ewidencji magazynowej w księgowości. Kartoteki 

magazynowe- ilościowo-wartościowe  prowadzone są przez intendentki lub innych 

pracowników danej placówki. W magazynach art. żywnościowych przychody na kartotekach 

dokonuje się na podstawie faktur zakupu zaś rozchody na postawie raportów żywieniowych, 

w magazynach przemysłowych przychody na podstawie PZ zaś rozchody na podstawie RW. 

Na koniec roku obrotowego nie zużyta część materiałów podlega spisowi z natury i wycenie 

na podstawie kartotek magazynowych prowadzonych w danej placówce. Na podstawie 

arkuszy spisu z natury wartość spisanych materiałów   wyksięgowuje się z kosztów i nanosi 

na konto 310. 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

 - przychód materiałów wg cen nabycia, konto przeciwstawne 201,234 

 - przychód na podstawie spisu z natury , konto przeciwstawne 201,234 

 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 

 - wydanie materiałów do zużycia , przeciwstawne konto 401 

 

  

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość zapasów materiałów 

magazynie. 

 

 

KONTA WYNIKOWE 

 

ZESPÓŁ „4”- Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 

 

Konta zespołu 4 służą do ewidencji związanych z działalnością operacyjną : 

1. kosztów prostych w układzie rodzajowym 

2. kosztów amortyzacji 

 

 

Konto 400 Amortyzacja 

 

Konto służy do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych ewidencjonowanych oraz 

wartości niematerialnych  i prawnych , od których odpisy umorzeniowe i amortyzacja są 

naliczone stopniowo wg stawek amortyzacyjnych.  

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

 - naliczona amortyzacja ,   

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 

 - ewentualne zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w  



             końcu roku salda konta ,  na  wynik finansowy 

 

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych nalicza  się  

jednorazowo za okres całego roku w m-c grudniu. W ciągu roku nalicza się amortyzację tylko 

tych środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych , które podlegają likwidacji a 

nie zostały jeszcze zamortyzowane.  

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego 

na konto 860. 

 

Konto 401  zużycie materiałów i energii . 

 

Konto służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej , pomocniczej . 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii , 

a na stronie Ma – ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów 

i energii  oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów 

zużycia materiałów i energii na konto 860 .                                                                          

 

Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

  

Konto 402 Usługi obce  

 

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 

działalności podstawowej jednostki . 

 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty usług obcych ,                                                                                              

Na stronie Ma  ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów  oraz na dzień bilansowy 

przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860 . 

 

 

Konto 403 Podatki i opłaty 

 

Konto 403 służy do ewidencji kosztów w szczególności : podatku od nieruchomości , od 

środków transportu , podatku od czynności cywilno – prawnych , opłat o charakterze 

podatkowym , a także opłat : notarialnej , skarbowej i administracyjnej . 

 

Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z w/w tytułu  . 

Na stronie Ma zmniejszenia kosztów oraz przeniesienie kosztów w końcu roku obrotowego 

na konto 860 . 

 

Konto 404 wynagrodzenia  

 

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzenia z 

pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę , 

umowy zlecenia , umowy o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami . 

 

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego wynagrodzenia brutto  



Na stronie Ma księguje się korekty kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz na koniec roku 

przeniesienie kosztów na konto 860 . 

 

Konto 405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

 

Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę , umowy o dzieło i innych umów , które nie są zaliczane do wynagrodzeń . 

 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych  

na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , 

umowy o dzieło i innych umów , które nie są zaliczane do wynagrodzeń , koszty  wydatków 

osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych . 

 

Na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego na rzecz 

pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , umowy o 

dzieło i innych umów , koszty  wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń , 

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860  

 

 

Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe  

 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej  , które nie kwalifikują się 

do ujęcia na kontach 400 – 405 . Między innymi  zwroty wydatków za używanie 

samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych , koszty krajowych i 

zagranicznych podróży służbowych , koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 

innych kosztów operacyjnych . 

 

Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów 

Na stronie Ma zmniejszenia kosztów i przeniesienie ich na dzień bilansowy na konto 860  

 

 

ZESPÓŁ „7” Przychody , dochody i  koszty  

 

Konta zespołu 7 przeznaczone są do ewidencji przychodów i kosztów związanych z 

działalnością jednostki.  

 

 

Konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych  

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których 

zalicza się podatki, składki, opłaty , inne dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

oraz innych jednostek, należne na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych. 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych , a na stronie Ma 

konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 



W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

 

Konto 750 Przychody finansowe 

 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w 

szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i 

akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek , dyskonto przy zakupie weksli, 

czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności z 

wyjątkiem odsetek dotyczących należności z tytułu przychodów od zaległości we wpłatach 

podatków lokalnych ujmowanych na koncie 720, dodatnie różnice kursowe, oprocentowanie 

lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 

jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 ( Wn 

konto 750). 

 

 

Konto 751 Koszty finansowe 

 

Konto 751 służy do ewidencji  kosztów  finansowych . 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i 

innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, 

odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w 

budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto 

przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z 

wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w 

zakresie kosztów operacji finansowych – naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę 

od zobowiązań. 

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 

( Ma konto 751). 

 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

 

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne 

 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 



działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegających ewidencji na 

kontach 720,750. 

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się : 

-  przychody ze sprzedaży materiałów, w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz        

środków trwałych w budowie  

- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie 

otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa 

obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne 

 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki. 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się; 

- koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 

- kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące 

należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane 

rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie. 

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Ma konta 860 pozostałe koszty operacyjne , 

w korespondencji ze stroną Ma konta 761.  

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.  

 

 

ZESPÓŁ- „8” Fundusze, rezerwy i wynik finansowy. 

 

Na kontach zespołu 8 ujmuje się fundusz jednostki, ZFŚS, straty i zyski nadzwyczajne oraz 

ustalenie wyniku finansowego. 

 

 

Konto 800 Fundusz jednostki 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich 

zmian. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego 

zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego 

zwiększenia . 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności : 

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego , zrealizowanych dochodów 

budżetowych 

z konta 130,  

- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków budżetowych 



wykorzystanych na inwestycje z konta 810, 

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu 

niepieniężnego (aportu) środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków 

trwałych w budowie, 

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek. 

 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności : 

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, 

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego , zrealizowanych wydatków 

budżetowych 

z konta 130, 

- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, 

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 

- nieodpłatnie otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków 

trwałych w budowie, 

- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

- wartość objętych akcji i udziałów. 

 

Do konta prowadzi się ewidencje analityczną w zależności od funduszu: fundusz jednostki, 

fundusz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji . 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Konto 800 wykazuje saldo Ma , które oznacza stan funduszu jednostki. 

 

 

 

Konto 810 Dotacje budżetowe oraz  środki z budżetu na inwestycje.  

 

 Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych oraz środków z budżetu na inwestycje. 

 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 

- wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w 

korespondencji z kontem 224, 

- równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na 

finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta 

810 na konto 800. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 

 

 

Konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Konto służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 



Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje 

się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. Pozostałe środki 

majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki( z 

wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu) 

 

Po stronie Wn konta 851 ujmuje się : 

- koszty związane z prowadzoną działalnością.  

 

Po stronie Ma konta 851 ujmuje się : 

- przychody działalności socjalnej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 zapewnia wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń 

ZFŚS z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń. 

 

Saldo Ma wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Konto 860 Wynik finansowy 

 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki . 

 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę : 

- poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 400 , 401, 402, 403, 404, 405 i 409  

- wartość sprzedanych materiałów w korespondencji z kontem 760, 

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów 

operacyjnych, w korespondencji z kontem 761. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów 

w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. 

 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki saldo Wn - 

stratę netto, saldo Ma - zysk netto.  

Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800. 

 

KONTA POZABILANSOWE 

 

Konto 976- wzajemne rozliczenia między jednostkami 

Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między 

jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 

Konto 980  Plan finansowy wydatków budżetowych  

Konto 980  służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

środków budżetowych.  

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się: 

- plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje  się: 

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych 

- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym 

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 



Ewidencja analityczna do konta 980 prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. Konto to nie może wykazywać na koniec roku żadnego salda. 

Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 

Konto 981  przeznaczone jest do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 

budżetowych dysponenta środków budżetowych. 

 

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się: 

 

- plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych. 

 

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się : 

 - równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy 

niewygasających wydatków budżetowych; 

 - wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub 

wygasłej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 

niewygasających wydatków budżetowych . 

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

 

Konto 982 – zabezpieczenia 
Konto służy do ewidencji zdeponowanych zabezpieczeń w formie: poręczenia bankowego, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy 

o zamówieniach publicznych. 

Po stronie Wn ujmuje się zwiększenia zabezpieczeń, a po stronie Ma zmniejszenia 

zabezpieczeń. 

Saldo konta 982 wyraża stan zabezpieczeń. 

Konto 998 – Zaangażowanie wydatków  budżetowych roku bieżącego 

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w 

planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego  oraz w planie 

finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku 

budżetowym 

 

Na stronie Ma  konta  998 ujmuje  się : 

 

- zaangażowanie wydatków , czyli wartość podpisanych umów i innych postanowień, których 

wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków   budżetowych w roku bieżącym 

  

  Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

 

-  równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

- równowartość zaangażowanych wydatków , które będą obciążały wydatki roku następnego 

  

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej . 

Konto 998 nie wykazuje salda na koniec roku. 

 



Konto 999 Zaangażowanie wydatków przyszłych lat. 

 

Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 

 - wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów i innych 

          postanowień, których  termin płatności przypada w przyszłych latach 

 - saldo konta 998 ( przewyżka zaangażowania roku kończącego się nad sumą 

              dokonanych  wydatków) polegające przeksięgowaniu na to konto pod datą 

             31.12 

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 

 - równowartość zaangażowanych wydatków zaewidencjonowanych w latach  

            poprzednich, które przechodzą do zaangażowania wydatków roku bieżącego. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji planu finansowego z 

wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków  

 

 

 

 

3. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami 

syntetycznymi. 

 

 

Numer 

konta 

Nazwa Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej 

                ( ksiąg pomocniczych ) 

Oznaczenia ksiąg 

pomocniczych 

( ewidencji 

analitycznej ) 

1 2 3 4 

011 Środki trwałe Księgi  inwentarzowe prowadzone  komputerowo 

dla poszczególnych grup rodzajowych środków 

trwałych  księgi  prowadzone przez  pracownika 

księgowości 

 

 

011 – środki 

podzielone wg 

grup 

technika 

komputerowa 

013 Pozostałe środki 

trwałe 

Księgi inwentarzowe prowadzone komputerowo  

przez pracownika księgowości w programie 

„Wyposażenie” za  

wyjątkiem  ksiąg Publicznego Gimnazjum i PSP 

Żyrowa, które prowadzone są ręcznie . 

013 – środki  z 

podziałem dla 

każdego rodzaju 

przedmiotów.  



014 Zbiory 

biblioteczne 

Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych  

prowadzone są  według osób materialnie 

odpowiedzialnych. Dodatkowo   prowadzi się 

rejestr ubytków . Księgi prowadzone na 

placówkach 

 

014 –  księgi 

inwentarzowe 

zbiorów 

bibliotecznych 

według  osób 

materialnie 

odpowiedzialnych 

prowadzone 

ręcznie 

 

020 Wartości 

niematerialne i 

prawne 

Księgi  inwentarzowe prowadzone  komputerowo  

przez  pracownika księgowości 

 

 

020  - księgi 

prowadzone na 

każdą placówkę 

oddzielnie 

  

071 Umorzenie 

środków 

trwałych oraz 

wartości 

niematerialnych  

i prawnych  

Umorzenia środków trwałych wylicza się 

systemem komputerowym . 

Umorzenia  prowadzi się według działów 

gospodarki  narodowej . 

Technika 

komputerowa 

071 –  

1. umorzenie 

środków trwałych    

2. wartości 

niematerialne i 

prawne umarzane 

stopniowo 

072 Umorzenie 

pozostałych 

środków 

trwałych oraz  

wartości 

niematerialnych  

i prawnych 

 

Umorzenie pozostałych środków trwałych i 

wartości niematerialnych i  prawnych  

Umorzenie ustala się w wysokości 100% ,pod 

datą wydania pozostałych  środków trwałych , 

wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych .  

 

 

Technika 

komputerowa 

072 –     

1.pozostałe środki 

trwałe 

2.wartości 

niematerialne i 

prawne 

3.zbiory 

biblioteczne      

ewidencja 

prowadzona 

komputerowo 

080 Inwestycje / 

środki trwałe w 

budowie / 

Ewidencję prowadzi się dla poszczególnych 

obiektów 

( zadań) inwestycyjnych z  podziałem  kosztów 

pozwalających wycenić wartość poszczególnych 

obiektów jak i wartość  środka trwałego   

Technika 

komputerowa     

080 /  ....   nazwa 

obiektu 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego . 

 

101 Kasa Raport Kasowy prowadzony jest tylko dla PG w 

Zdzieszowicach ..  

Technika 

komputerowa 

według raportów 

kasowych  



130 Rachunek 

bieżący  

jednostek 

Budżetowych 

Ewidencja analityczna wydatków i dochodów 

prowadzona według klasyfikacji budżetowej 

.Podział na 130-wydatki  i 130- dochody 

Technika 

komputerowa 

 

135 Rachunki 

środków 

funduszu 

specjalnego 

przeznaczenia 

Ewidencję szczegółową prowadzi się tylko w 

PSP nr 2, PSP nr 3 i PG z wyodrębnieniem 

funduszu mieszkaniowego 

 

Technika 

komputerowa . 

135/ nr kolejny 

funduszu 

139 Inne rachunki 

bankowe 

Ewidencja prowadzona dla każdego  tytułu 

depozytu oddzielnie 

Technika 

komputerowa 

139– depozyt  

140 Krótkoterminow

e papiery 

wartościowe i 

inne środki 

pieniężne 

 

Ewidencja analityczna prowadzi się w sposób 

umożliwiający podział na poszczególne rodzaje 

pap. wartościowych : znaki skarbowe , weksle 

oraz środki pieniężne w drodze  

Technika 

komputerowa 

140 / ....  numer 

kolejny 

poszczególnych 

papierów 

wartościowych   

201 Rozrachunki z 

dostawcami i 

odbiorcami 

Ewidencję prowadzi się według poszczególnych 

kontrahentów  

 

Technika 

komputerowa 

201 / .....  numer 

kolejny 

kontrahenta  

221 Należności z 

tytułu dochodów 

budżetowych  

 

Ewidencję prowadzi się dla każdego tytułu oraz 

kontrahenta  

 

Technika 

komputerowa 

221 /  .....  numer 

kolejny dla każdej 

należności 

222 Rozliczenie  

dochodów 

budżetowych 

Ewidencję analityczną prowadzi się w celu 

wykazania należności i zobowiązań 

poszczególnych jednostek w zakresie dochodów  

tych jednostek . Zapisy dokonywane są na 

podstawie sprawozdań sporządzanych przez 

jednostki oraz przelewów . 

Technika 

komputerowa 

 

223 Rozliczenie 

wydatków 

budżetowych 

 

 

Konto prowadzi się do rozliczeń z tytułu 

wydatków budżetowych jednostek . Zapisy na 

koncie dokonuje się na podstawie przelewów 

środków pieniężnych oraz sprawozdań z 

wydatków realizowanych przez  jednostki . 

Technika 

komputerowa 

 

 

 

225 Rozrachunki z 

budżetami 

Ewidencję do konta prowadzi się według 

klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na 

poszczególne rozrachunki  

Technika 

komputerowa. 

225 /.....  numer 

kolejny 

rozrachunku 

226 Długoterminowe 

należności 

budżetowe 

Ewidencję prowadzi się według tytułów dłużnych   Technika 

komputerowa 

229 

 

Pozostałe 

rozrachunki 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na 

poszczególne jednostki oraz  rozrachunki tzn. : 

Technika 

komputerowa 



publicznoprawne  ZUS , PZU, oraz inne potrącenia .   229 /.....   numer 

kolejny 

poszczególnych 

rozrachunków 

231 Rozrachunki z 

tytułu 

wynagrodzeń 

Ewidencję szczegółową prowadzi się dla każdego 

pracownika oddzielnie na kartach wynagrodzeń , 

które prowadzone są metodą komputerową w 

dziale płac 

 

Technika 

sporządzania płac 

komputerowa  

234 Pozostałe 

rozrachunki z 

pracownikami 

Ewidencję szczegółową prowadzi się oddzielnie 

dla każdego pracownika pobierającego zaliczkę 

lub pożyczkę mieszkaniową. Kartoteka powinna 

zapewnić ustalenie należności i zobowiązań 

poszczególnych pracowników. 

Technika 

komputerowa 

234 / nr kolejny 

rozrachunku z 

pracownikami wg 

nazwisk 

234/ w ZFŚS wg 

nazwisk 

240 Pozostałe 

rozrachunki 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według 

właściwego tytułu depozytowego lub właściwego 

rozrachunku 

Technika 

komputerowa. 

240 / ..... według 

poszczególnych 

rozrachunków 

290 

 

Odpisy 

aktualizujące 

należności 

Ewidencję prowadzi się wg poszczególnych 

tytułów  

Technika 

komputerowa 

konta 

310 

 

Materiały Ewidencja prowadzona według poszczególnych 

magazynów. .  Na koniec roku obrachunkowego 

na podstawie inwentaryzacji wyksięgowuje się z 

kosztów na konto 310 znajdujące się w 

magazynach zapasy  

 

Technika 

komputerowa 

natomiast        

ewidencja 

ilościowo – 

wartościowa konta 

310  prowadzona 

jest systemem 

ręcznym na 

kartotekach 

według osób 

materialnie 

odpowiedzialnych 

400 

 

Amortyzacja Ewidencję szczegółowa stanowi tabela 

amortyzacyjna poszczególnych środków trwałych 

prowadzona komputerowo dla każdego środka 

trwałego 

Technika 

komputerowa . 

 

401 

 

 

Zużycie 

materiałów  

Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu n 

Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

a poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

401 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone 



402 Usługi obce Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

402 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone 

403 Podatki i opłaty Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

403 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone . 

404 Wynagrodzenia  Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

404 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone . 

405 Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

405 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone 

409 Pozostałe koszty 

rodzajowe 

Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  

według klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu 

na poszczególne placówki  

 

Technika 

komputerowa . 

409 z podziałem 

na koszty własne i 

zlecone 

700 

 

 

Sprzedaż 

produktów i 

koszt ich 

uzyskania 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na rodzaju 

sprzedaży 

Technika 

komputerowa. 

700 /......   numer 

kolejny rodzaju 

sprzedaży 

720 Przychody z 

tytułu dochodów 

budżetowych 

Ewidencja prowadzona wg klasyfikacji 

budżetowej 

Technika 

komputerowa 

750 

 

Przychody  

finansowe 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na 

poszczególne jednostki  na podstawie wyciągów 

bankowych oraz  na poszczególne rodzaje 

przychodów i kosztów finansowych . 

Technika 

komputerowa .     

750 /......   numer 

kolejny rodzaju 

przychodów i 

kosztów  

 

 

751 Koszty 

finansowe 

Ewidencja prowadzona wg klasyfikacji 

budżetowej 

Technika 

komputerowa 

760 

 

Pozostałe 

przychody  

operacyjne 

Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów 

bankowych oraz  w rozbiciu na rodzaje 

pozostałych przychodów i kosztów  

Technika 

komputerowa . 

760/ .....  numer 

kolejny rodzaju 

pozostałych 

przychodów i 

kosztów 



800 

 

Fundusz 

jednostki  

Ewidencję do konta 800 prowadzi się w rozbiciu 

na : 

- fundusz jednostki , 

- fundusz środków 

trwałych , 

- fundusz inwestycji , 

- fundusz wartości 

niematerialnych i 

prawnych, 

 

Technika 

komputerowa . 

800 /.....    numer 

kolejny 

poszczególnego 

funduszu 

810 

 

Dotacje 

budżetowe oraz 

środki z budżetu 

na inwestycje  

Analitykę do konta prowadzi się według 

klasyfikacji budżetowej  

Technika 

komputerowa  

840 

 

Rezerwy i 

rozliczenia 

międzyokresowe  

dochodów 

Do konta 840  prowadzi się dla każdej należności 

osobno . 

Technika 

komputerowa z 

uwzględnieniem 

nazw tytułów 

851 

 

 

Zakładowy 

Fundusz 

Świadczeń 

Socjalnych 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 

komputerowa   

860  Wynik 

finansowy 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 

komputerowa . 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 1/2017 

 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dn.04.01.2017 r. 

 

WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH 

 

§ 1 

 

1. Księgi rachunkowe  jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych , obrotów i 

sald , które tworzą: 

a) Dziennik   

b) Księgę główną  

c) Księgi pomocnicze 

d) Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz kont 

pomocniczych 

e) Wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz) 

2. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : 

a) Zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, 

ujmowane są w nim chronologicznie . Chronologia ustalana jest 

na podstawie daty księgowania . 

b) Zapisy są kolejno numerowane w zakresie roku co pozwala na 

ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i 

zatwierdzonymi dowodami księgowymi 

c) Sumy zapisów są prowadzone w sposób ciągły 

d) Jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald 

kont księgi głównej. 

Dziennik dokumentów w formie wydruku sporządza się  nie rzadziej niż na koniec roku 

obrotowego 

3. Księga główna ( konta syntetyczne ) prowadzona jest w sposób spełniający 

następujące zasady : 

a) Podwójnego zapisu 

b) Systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń 

gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową , z wyjątkiem 

dochodów i wydatków , które ujmowane są w terminie ich 

zapłaty niezależnie od rocznego budżetu którego dotyczą ( 

metoda kasowa) 

c) Powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w 

dzienniku 

4. Księgi pomocnicze( konta analityczne)  

a) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych kont księgi 

głównej. Zapis na kontach pomocniczych dokonywany jest 

zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego . 

5. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej w formie wydruku sporządza się na 

koniec każdego miesiąca , zawiera ono : 



a) Symbole i nazwy kont 

b) Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych , obroty za 

okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda 

na koniec okresu sprawozdawczego  

6. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych sporządzane jest w formie 

wydruku komputerowego:  

a) Dla wszystkich kont pomocniczych na koniec roku budżetowego  

b) Dla składników objętych inwentaryzacją na dzień 

inwentaryzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia nr 1/2017 

 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dn.04.01.2017 r. 

 

OPIS SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH I ICH OCHRONA 

 

§ 1 

 

1. Wykaz stosowanego oprogramowania przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa 

programu 

producent Data rozpoczęcia 

eksploatacji 

Wersja 

oprogramowania 

na dzień 

04.01.2017 

1 Finanse DDJ  ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 10.5.1.0 

2 Kadry ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 9.8.0.3 

3 Płace ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 10.0.0.11 

4 Przelewy ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 

 

7.2001 

5 Wyposażenie ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 7.6.1.0 

6 Zlecone ProgMan Pallas 

Trzciński Spółka Jawna 

w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 9.3.0.2 

 

 

2. Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych programów, zasad komunikacji 

między nimi i przetwarzanie danych znajduje się w dokumentacji technicznej 

dostarczonej przez producenta wraz z oprogramowaniem.  

Programowa ochrona danych realizowana jest poprzez system haseł identyfikujących 

poszczególnych użytkowników, którym nadaje się odpowiednie uprawnienia  dostępu 

do danych i ich przetwarzania. Uprawnienia poszczególnym użytkownikom nadaje 

kierownik jednostki. Szczegółowy opis programowych zasad ochrony danych 

zawierają instrukcje użytkownika dostarczone przez producenta wraz z 

oprogramowaniem. 

Dane są obsługiwane przez serwer bazodanowy Firebird oraz SQLExpress2005. W 

ramach zapewnienia ochrony danych wykonuje się kopie bazy danych raz w tygodniu 

na dysk DVD . Kopię bazy wykonuje  InfoEkspert  Usługi Informatyczne - Witold 

Trybała  w ramach umowy o świadczenie usług informatycznych . Fizyczny dostęp do 



systemu informatycznego jest ograniczony – serwer znajduje się w pomieszczeniu – 

Archiwum zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 

3. Opis programów i ich użytkowników. 

Finanse DDJ – służy do prowadzenia księgowości jednostek budżetowych. 

Dostęp do programu posiadają: 

 Barbara Gładszy 

 Maria Cybulska 

 Maria Kałuża 

 Agnieszka Urbanowicz 

 Jolanta Zawisza 

 Agnieszka Korzeńska 

 Danuta Stępka ( podgląd) 

 

Kadry - służy do prowadzenia gospodarki kadrowej  

Dostęp do programu posiadają: 

 Patrycja Błyszcz 

 Beata Kołodziej 

 Mariola Zasada 

 Justyna Małota 

 Agnieszka Korzeńska , 

 

 

Płace – służy do sporządzania list  płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę. 

Dostęp do programu posiadają: 

 Patrycja Błyszcz 

 Beata Kołodziej 

 Justyna Małota 

 Agnieszka Korzeńska ,  

 

Przelewy – służy do sporządzania przelewów i wpłat gotówkowych. 

Dostęp do programu posiadają: 

 Patrycja Błyszcz 

 Beata Kołodziej 

 Barbara Gładysz 

 Jolanta Zawisza 

 Justyna Małota 

 

Zlecone - służy do sporządzania list  płac na podstawie umów zleceń i o dzieło 

Dostęp do programu posiadają: 

 Patrycja Błyszcz 

 Beata Kołodziej 

 Jolanta Zawisza 

 Justyna Małota 

 Agnieszka Korzeńska  

 

 



Wyposażenie – służy do ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych  i prawnych 

Dostęp do programu posiada: 

 Danuta Stępka 

 Agnieszka Korzeńska ,  

 

 

 

§ 2 

 

1. Księgi rachunkowe, dowody księgowe , dokumenty inwentaryzacyjne oraz 

sprawozdania finansowe i budżetowe  po zamknięciu roku obrotowego 

przechowywane są w archiwum. Archiwum znajduje się w pomieszczeniu, w które 

posiada zabezpieczenia fizyczne chroniące przed nieupoważnionym dostępem. Zbiory 

z archiwum są udostępnione za zgodą dyrektora . W trakcie roku obrotowego zbiory, o 

których mowa wyżej  przechowywane są w księgowości w szafach zamykanych na 

klucz. 

2. Szczególnej ochronie podlega system rachunkowości informatycznej, stąd  w biurze 

realizowana jest polityka bezpieczeństwa wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 

8/2013 z 13.12.2013 r. 

3. W ramach systemu ochrony danych wprowadzono: zabezpieczenia fizyczne , zasady 

korzystania ze stacji roboczych , zabezpieczenia oparte na identyfikacji i autoryzacji 

użytkowników, archiwizacji danych oraz ochronę antywirusową 

4. Zabezpieczenie fizyczne :  

a) Sprzęt komputerowy znajduje się w zabezpieczonych pomieszczeniach 

b) Każde pomieszczenia zamykane jest na klucz, jeśli nikt w nim nie przebywa 

c) Przed rozpoczęciem pracy klucze do pomieszczeń pobierane są ze skrzynki na 

klucze, która znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu 

d) Serwer znajduje się w archiwum, zabezpieczony jest podwójnymi drzwiami, 

zamykanymi na klucz 

e) Wszystkie pomieszczenia zabezpieczone są elektronicznym systemem 

alarmowym sygnalizującym obecność nieupoważnionych osób 

f) W pomieszczeniach, pomieszczeniach których znajduje się sprzęt 

komputerowy , obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu 

g) Sprzęt komputerowy wyposażony jest w odpowiednie zasilacze awaryjne na 

wypadek napięcia 

5. Zasady korzystania ze stacji roboczych: 

a) Na stacjach roboczych zainstalowane są tylko oprogramowania niezbędne do 

pracy 

b) Użytkownik nie ma prawa samodzielnego instalowania nowego 

oprogramowania 

c) Na bieżąco  prowadzona jest inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego 

na stacjach roboczych 

d) Przed zakończeniem pracy użytkownik zamyka system operacyjny i wyłącza 

komputer 

6. Zabezpieczenia oparte na identyfikacji i autoryzacji użytkowników 



a) Dostęp do danych na serwerze maja tylko uprawnieni użytkownicy 

posiadający konta do logowania na serwerze i korzystający ze stacji roboczych 

podłączonych do sieci 

b) Wprowadzone hasła dostępu musza składać się z min.8 znaków , muszą 

zawierać cyfrę i wielką literę 

c) Okres ważności hasła wynosi 30 dni , po upływie okresu system zmusza do 

zmiany hasła, pamięta ostatnich 12 haseł i nie pozwala ich ponownie użyć  

d) System rejestruje wszystkie próby logowania do systemu , przy 3 kolejnym 

błędnie wprowadzonym hasłem   konto użytkownika automatycznie zostaje 

zablokowane  

7. Archiwizacja danych 

a) Archiwizację  danych przeprowadza informatyk w ramach umowy serwisowej 

8. Ochrona antywirusowa: 

a) Na wszystkich stacjach i serwerze zainstalowane jest oprogramowanie 

antywirusowe 

b) Użytkowni nie może deinstalować ani wyłączać oprogramowania 

antywirusowego 

c) Wszystkie pliki wprowadzane z nośników zewnętrznych ,pobierane z Internetu 

oraz wiadomości pocztowe przed otwarciem musza być wcześniej sprawdzone 

przez oprogramowanie antywirusowe  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


