
                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 

                                                                Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. 

 

ZAKŁADOWY  PLAN  KONT  DLA  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH 
 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 – Majątek trwały  

011 – Środki trwałe  

013 – Pozostałe środki trwałe  

015 – Minie zlikwidowanych jednostek 

016 – Dobra kultury 

020 – Wartości niematerialne i prawne 

030 – Długoterminowe aktywa finansowe 

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  

          zbiorów bibliotecznych 

073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

 

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

101 – Kasa 

130 – Rachunek bieżący jednostki 

135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia  

139 – Inne rachunki bankowe 

140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe  

141 – Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia  

201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 – Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności  z budżetu środków europejskich 

225 – Rozrachunki z budżetami  

226 – Długoterminowe należności budżetowe 

229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne  

231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240 – Pozostałe rozrachunki 

245 – Wpływy do wyjaśnienia 

290 – Odpisy aktualizujące należności 

Zespół 3 – Materiały i towary 

310 – Materiały 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

400 – Amortyzacja 
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401 – Zużycie materiałów i wyposażenia 

402 – Usługi obce 

403 – Podatki i opłaty 

404 – Wynagrodzenia 

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

409 – Pozostałe koszty rodzajowe 

410 – Inne świadczenia finansowane z budżetu 

411 – Pozostałe obciążenia 

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty 

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 – Przychody finansowe 

751 – Koszty finansowe 

760 – Pozostałe przychody operacyjne 

761 – Pozostałe koszty operacyjne 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 – Fundusz jednostki 

810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na           

          inwestycje  

840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

855 – Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 

860 – Wynik finansowy 

  

2. Konta pozabilansowe 

975 – Wydatki strukturalne 

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych  

981 – Plan finansowy niewygasających wydatków 

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 

 1. Konta bilansowe 

 

Zespół 0 – Aktywa trwałe 

 

Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji: 

 rzeczowego majątku trwałego, 

 wartości niematerialnych i prawnych, 

 finansowanie majątku trwałego,  

 umorzenia majątku trwałego,  

 inwestycji. 

 

Dolna granica od jakiej dokonuje się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: 

 nie krótsza niż 2 lata i nie dłuższa niż 5 lat, 

 wartości do 3.500 zł. podlegają zaliczeniu w koszty przy zakupie (w 100%), 

 wartości powyżej 3.500 zł. podlegają umorzeniu w przeciągu 5 lat, tj. 20% umorzenia 

w stosunku rocznym.  
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Konto 011 „Środki trwałe” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane w czasie 

według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Nie podlegają ujęciu na koncie 011 środki trwałe podlegające ewidencji na koncie 013. 

Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 przychody nowych lub używanych gotowych 

środków trwałych, niewymagających 

montażu, pochodzących z zakupu (wycena 

według ceny nabycia), w korespondencji z 

kontem 080 „Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)”, w przypadku zakupów 

gotówkowych 101 „Kasa”, zakupy 

bezgotówkowe konto 240 „Pozostałe 

rozrachunki – dowód księgowy OT, 

 przychody z zakończonej i rozliczonej 

inwestycji wycenione według kosztu 

wytworzenia, w korespondencji z kontem 

080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

– dowód księgowy OT, 

 przychody środków trwałych pochodzących 

ze środków trwałych w budowie, w 

korespondencji z kontem 080 „Środki trwałe 

w budowie (inwestycje),  

 przychody środków trwałych, powstałych w 

wyniku rozliczenia inwestycji, przyjętej od 

inwestora zastępczego, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 przychody środków trwałych, powstałych w 

wyniku zakończenia wspólnej inwestycji, 

realizowanej przez innego inwestora, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 wartość ulepszeń zwiększających wartość 

początkową środków trwałych, w 

korespondencji z kontem 080 „Środki trwałe 

w budowie (inwestycje)” – dowód księgowy 

PT, 

 wartość ulepszeń w obcych środkach 

trwałych, korespondencji z kontem 080 

„Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – 

dowód księgowy PT, 

 przychody środków trwałych nowo 

ujawnionych (nadwyżki inwentaryzacyjne, 

wycena według ceny na podstawie 

kosztorysów lub komisyjnego szacunku – 

wartość godziwa), w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki” – 

 wycofanie środków trwałych z 

używania wskutek likwidacji 

(częściowej likwidacji) z powodu 

zniszczenia czy zużycia 

 wartość dotychczasowego 

umorzenia w korespondencji z 

kontem 071 „Umorzenie środków 

trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych”, 

 wartość nieumorzona według ceny 

ewidencyjnej, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

- dowód księgowy LN 

 wycofanie środków trwałych z 

używania wskutek ich sprzedaży: 

 wartość dotychczasowego 

umorzenia w korespondencji z 

kontem 071 „Umorzenie środków 

trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych”, 

 wartość nieumorzona według 

wartości godziwej, w 

korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”. 

Dowód – faktura VAT, PK oraz akt 

notarialny w przypadku nieruchomości. 

 nieodpłatne przekazanie środków 

trwałych, na podstawie decyzji 

właściwego organu: 

 wartość dotychczasowego 

umorzenia w korespondencji z 

kontem 071 „Umorzenie środków 

trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych”, 

 wartość nieumorzona według ceny 

ewidencyjnej, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

- dowód księgowy LN 

 ujawnione niedobory środków 

trwałych: 

 wartość dotychczasowego 

umorzenia, w korespondencji z 
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dowód księgowy PT, 

 nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 

otrzymanych na podstawie decyzji 

właściwego organu, przyjmowanych do 

ewidencji w wartości określonej w decyzji: 

 wartość dotychczasowego umorzenia, w 

korespondencji z kontem 071 

„Umorzenia środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych”, 

 wartość nieumorzona, w korespondencji 

z kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

– dowód księgowy PT, 

 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w 

formie darowizny, spadku lub według inny 

nieodpłatny sposób (wycenia się w wartości 

rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa 

darowizny lub umowa o nieodpłatnym 

przekazaniu określa tę wartość w niższej 

wysokości), w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki” – dowód księgowy PT, 

 zwiększenie wartości początkowej środków 

trwałych dokonywane wskutek aktualizacji 

ich wyceny, w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki” - dowód księgowy PK 

łącznie z wykazem środków trwałych 

podlegających urzędowemu zwiększeniu 

wartości początkowej. 

kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 wartość nieumorzona, w 

korespondencji z kontem 240 

„pozostałe rozrachunki”. 

Według ceny na podstawie kosztorysów 

lub komisyjnego szacunku (wartość 

godziwa) – dowód księgowy PT, 

 zmniejszenie wartości początkowej 

środków trwałych dokonywane 

wskutek aktualizacji ich wyceny, w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki” – dowód księgowy PK 

łącznie ze sporządzonym wykazem 

środków trwałych podlegających 

urzędowemu zmniejszeniu wartości 

początkowej. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 011 prowadzona jest w księgach inwentarzowych dla 

poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta  powinna umożliwić: 

 ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, 

 ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, 

 należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 

Uwagi 

Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są przede wszystkim dokumenty tj. 

faktura VAT lub rachunek, protokół odbioru obiektu powstającego w procesie inwestycyjnym, 

protokół zdawczo odbiorczy wraz z decyzją kompetentnego organu dotyczącą oddania w 

trwały zarząd lub nieodpłatnego przekazania, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w 

zakresie nadwyżek) akt darowizny lub spadku. 

Dowodami rozchodu środków trwałych są najczęściej protokoły postawienia w stan likwidacji, 

protokoły zdawczo-odbiorcze zarządzonego przekazania nieodpłatnego, protokoły szkód, 

zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w zakresie niedoborów) lub pokwitowanie 

kupującego. 

Zakupiony  środek trwały zarówno nowy, jak i używany wprowadza się do ewidencji w cenie 

nabycia, która zawiera cenę zakupu, podatek VAT (w części niepodlegającej odliczeniu lub 

zwrotowi), inne podatki, opłaty, koszty transportu, załadunku, odsetki, prowizje. 

Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie 

wytworzenia (wartość wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów, poniesionych od 

momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka trwałego do używania w stanie 

kompletnym). 
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Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości 

początkowej. 

 

Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają 

umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydawania do używania. 

Na koncie 013 nie podlegają ujęciu środki trwałe ujmowane na koncie 011. 

Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 pozostałe środki trwałe przyjęte do używania 

z zakupu (wycena według ceny nabycia), w 

korespondenci z kontem 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami” lub w przypadku 

zakupów gotówkowych 101 „Kasa”, 

 pozostałe środki trwałe otrzymane z 

inwestycji (środków trwałych w budowie) 

jako pierwsze wyposażenie, w 

korespondencji z kontem 080 „Środki trwałe 

w budowie (inwestycje), 

 pozostałe środki trwałe przyjęte z magazynu, 

w korespondencji z kontem 310 „Materiały”, 

 nadwyżki pozostałych środków trwałych 

(według ceny na podstawie kosztorysów lub 

komisyjnego szacunku - wartość godziwa), w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 nieodpłatnie otrzymane używane pozostałe 

środki trwałe – od jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, na 

podstawie decyzji właściwego organu, w 

korespondencji z kontem 072 „Umorzenie 

pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych”, 

 darowizny, nieodpłatnie otrzymane pozostałe 

środki trwałe od innych jednostek (wycenia 

się w wartości rynkowej z dnia nabycia, 

chyba że umowa darowizny lub umowa o 

nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość 

w niższej wysokości) , w korespondencji z 

kontem 760 „Pozostałe przychody 

operacyjne”.  

 wycofanie pozostałych środków 

trwałych z używania wskutek: 

 likwidacji, zniszczenia lub 

zużycia, 

 sprzedaży, 

 nieodpłatnego przekazania, 

 zdjęciu z ewidencji syntetycznej 

w korespondencji z kontem 072 

„Umorzenie pozostałych środków 

trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” – 

dowód księgowy PK łącznie z decyzją 

kierownika jednostki, 

 ujawnione niedobory pozostałych 

środków trwałych w używaniu (według 

ceny na podstawie kosztorysów lub 

komisyjnego szacunku - wartość 

godziwa), w korespondencji z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwentarzowych 

pozostałych środków trwałych: 

- dla pozostałych środków trwałych powyżej 100 zł. – prowadzona jest ewidencja 

ilościowo-wartościowa według obiektów i dla każdego rodzaju przedmiotu osobno, 

- dla pozostałych środków trwałych poniżej 100 zł. – prowadzona jest ewidencja 

ilościowa według poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych 
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określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 umożliwia: 

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania, 

- osób, u których znajdują się środki trwałe lub komórek organizacyjnych, w których 

znajdują się środki trwałe. 

Uwagi 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych 

znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

 

Konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 015 służy do ewidencji stanu zwiększeń oraz zmniejszeń wartości mienia przyjętego 

przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym 

lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie 

pomocniczym. 

Na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wartość mienia przyjętego po 

zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej 

jednostce organizacyjnej, według wartości 

wynikającej pozostałych bilansu 

zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub 

jednostki, pozostałych korespondencji 

pozostałych kontem 855 „Fundusz mienia 

zlikwidowanych jednostek”, 

 korektę (zwiększenie) wartości mienia 

stanowiącego różnicę pomiędzy wartością 

mienia wynikającą pozostałych bilansu 

zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub 

jednostki pozostałych wartością mienia 

przekazanego spółce, innej jednostce 

organizacyjnej lub sprzedanego, pozostałych 

korespondencji pozostałych kontem 855 

„Fundusz mienia zlikwidowanych 

jednostek”, 

 wartość mienia zwróconego przez spółkę lub 

pozostającego po zlikwidowanej innej 

jednostce organizacyjnej, która zostaje 

przyjęta na stan składników majątkowych 

organu założycielskiego lub organu 

nadzorującego, w korespondencji z kontem 

855 „Fundusz mienia zlikwidowanych 

jednostek”. 

 wartość mienia pozostającego po 

zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub 

innej jednostce organizacyjnej, a 

przekazanego spółce, w wysokości 

wynikającej z umowy spółki, lub 

przekazanego jako udział do spółki, w 

korespondencji z kontem 855 „Fundusz 

mienia zlikwidowanych jednostek”, 

 wartość mienia sprzedanego lub 

przekazanego innym jednostkom, w 

korespondencji z kontem 855 „Fundusz 

mienia zlikwidowanych jednostek”, 

 korektę (zmniejszenie) wartości mienia 

stanowiącego różnicę pomiędzy 

wartością wynikającą z bilansu 

zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub 

innej jednostki organizacyjnej, a 

wartością mienia przekazanego spółce 

lub innym jednostkom, w 

korespondencji z kontem 855 „Fundusz 

mienia zlikwidowanych jednostek”, 

 likwidacja mienia przyjętego po 

zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub 

innej jednostce organizacyjnej, w 

korespondencji z kontem 855 „Fundusz 

mienia zlikwidowanych jednostek”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 015 stanowią bilanse wraz z załącznikami likwidowanych 

jednostek organizacyjnych. 

Uwagi 

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego 

przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu 

tego przedsiębiorstwa lub innej jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub 

nadzorującego. 
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Saldo to obejmuję tę część mienia, która nie została przekazana spółkom, innym jednostkom 

organizacyjnym lub nie została przyjęta na własne potrzeby albo też została zagospodarowana 

w inny sposób. 

 

Konto 016 „Dobra Kultury” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 016 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury. 

Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym 

oszacowaniem ich wartości. 

Na koncie 016 „Dobra kultury” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 przychód dóbr kultury pochodzących z 

zakupu, w korespondencji z kontem 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 

lub w przypadku zakupów gotówkowych 101 

„Kasa”, 

 przychód dóbr kultury nieodpłatnie 

otrzymanych, w korespondencji z kontem 

800 „Fundusz jednostki”, 

 nadwyżki dóbr kultury, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. 

 rozchód dóbr kultury wskutek: 

 likwidacji, 

 sprzedaży, 

 nieodpłatnego przekazania, 

w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”, 

 niedobory dóbr kultury, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową stanowi ewidencja ilościowo – wartościowa poszczególnych dzieł. 

Uwagi 

Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w 

jednostce. 

 

Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości niematerialnych i 

prawnych (nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 

wykorzystania, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, np. licencje na 

programy komputerowe). 

Na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych 

(wycena według ceny nabycia), w 

korespondencji z kontem 101 „Kasa” w 

przypadku zakupów gotówkowych, z kontem 

201 „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki” w przypadku zakupów 

bezgotówkowych, 

 nieodpłatne przyjęcie wartości 

niematerialnych i prawnych (umarzanych w 

czasie), otrzymanych na podstawie decyzji 

właściwego organu, przyjmowanych do 

ewidencji w wartości określonej w decyzji: 

 wartość dotychczasowego umorzenia, 

w korespondencji z kontem 071 

„Umorzenie środków trwałych i 

 rozchód wartości niematerialnych i 

prawnych (umarzanych w czasie): 

 wartość dotychczasowego 

umorzenia, w korespondencji z 

kontem 071 „Umorzenie 

środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych”, 

 wartość nie umorzona, w 

korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”. 

 rozchód wartości niematerialnych i 

prawnych (umarzanych jednorazowo w 

miesiącu przyjęcia ich do 

użytkowania), w korespondencji z 

kontem 072 „Umorzenie pozostałych 

środków trwałych, wartości 
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wartości materialnych i prawnych”, 

 wartość nie umorzona, w 

korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”  

 nieodpłatnie otrzymane wartości 

niematerialne i prawne (umarzane w czasie), 

w formie darowizny, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”,  

 nieodpłatnie otrzymane używane wartości 

niematerialne i prawne (umarzane 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do 

użytkowania) – od jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, na 

podstawie pozostałych właściwego organu, 

pozostałych korespondencji z kontem 072 

„Umarzanie pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych”, 

 darowizny wartości niematerialnych i 

prawnych (umarzanych jednorazowo 

pozostałych miesiącu przyjęcia ich do 

używania) od innych jednostek, w 

korespondencji z kontem 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne”, 

 przyjęcie wartości niematerialnych i 

prawnych w wyniku zakończonej inwestycji, 

w korespondencji pozostałych kontem 080 

„Środki trwałe pozostałych budowie 

(inwestycje)”. 

niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych”. 

Rozchód na skutek sprzedaży, likwidacji 

lub darowizny – wycena wg ceny 

ewidencyjnej lub wynikającej z decyzji. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 020 jest prowadzona w księgach inwentarzowych wartości 

niematerialnych i prawnych (dla poszczególnych składników wartości niematerialnych i 

prawnych, ewidencja ilościowo - wartościowa). Ewidencja pozwala na ustalenie osób lub 

komórek organizacyjnych, którym powierzono wartości niematerialne i prawne. 

Ewidencja szczegółowa umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i 

prawnych. 

Uwagi 

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł. umarza się 

stopniowo, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

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

prawnych w wartości początkowej. 

 

Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności akcji i 

innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok. 

Na koncie 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 nabycie długoterminowych aktywów 

finansowych, za środki płatnicze, w 

 wycofanie udziałów rzeczowych z 

innej jednostki wg wartości wyceny 
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korespondencji pozostałych kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki” (zapłata 130 

„Rachunek bieżący jednostki” lub gotówką 

konto 101 „Kasa”), 

 objęcie udziałów za aporty rzeczowe, w 

korespondencji pozostałych kontem 800 

„Fundusz jednostki” w przypadku wniesienia 

wartości mienia zlikwidowanego 

samorządowego zakładu budżetowego 

przekształconego w spółkę, równoległe 

księgowanie Wn 855 „Fundusz mienia 

zlikwidowanych jednostek”, Ma 015 „Mienie 

zlikwidowanych jednostek”, 

 zwiększenia wartości długoterminowych 

aktywów finansowych, w szczególności: 

 kapitalizacja odsetek od 

długoterminowych papierów 

wartościowych, jeżeli wypłata 

następuje w okresie dłuższym niż 

12 miesięcy, w korespondencji z 

kontem 750 „Przychody 

finansowe”, 

 podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki, której 

jednostka jest właścicielem, z 

kapitału zapasowego lub 

rezerwowego spółki, w 

korespondencji z kontem 750 

„Przychody finansowe”, 

 dodatnia różnica między wartością 

ewidencyjną akcji lub udziału a 

wartością wycofanego majątku, w 

korespondencji z kontem 750 

„Przychody finansowe”. 

 przekwalifikowanie aktywów finansowych z 

krótkoterminowych do długoterminowych, w 

korespondencji pozostałych kontem 140 

„Krótkoterminowe aktywa finansowe”. 

(należy odpisać ewentualną kwotę 

doprowadzającą uprzednią wartość 

księgową wkładów do wyższej 

wartości określonej w umowie spółki: 

Ma konto 030, Wn konto 800), w 

korespondencji z kontami 080 „Środki 

trwałe w budowie (inwestycje)”, 011 

„Środki trwałe”, 

 ujemna różnica między wartością 

ewidencyjną akcji lub udziału a 

wartością wycofanego majątku, w 

korespondencji z kontem 751 „Koszty 

finansowe”, 

 rozchód sprzedanych udziałów i akcji 

według cen nabycia (zakupu), w 

korespondencji z kontem 751 „Koszty 

finansowe”, 

 przekwalifikowanie długoterminowych 

aktywów finansowych do 

krótkoterminowych, w korespondencji 

z kontem 140 „Krótkoterminowe 

aktywa finansowe”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 030 prowadzi się według tytułów długoterminowych 

aktywów finansowych. 

Uwagi 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

nabycia lub powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i 

rozliczenia transakcji nie są istotne.  

Cena nabycia jest to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian 

innych składników majątkowych. 

Wyceny dokonuje się: 

 udziały i akcje według wartości z dnia nabycia oraz dokonuje się odpisów z tytułu 

trwałej utraty ich wartości, 

 obligacje w wartości nominalnej powiększonej o narosłe na ten dzień odsetki.  



 10 

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów 

finansowych. 

 

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

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”. 

Na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” 

ujmuje się w szczególności:  

Wn Ma 

 wyksięgowanie wartości umorzenia środków 

trwałych wycofanych pozostałych używania 

wskutek: 

 likwidacji z powodu zniszczenia 

lub zużycia, w korespondencji z 

kontem 011 „Środki trwałe”, 

 sprzedaży, w korespondencji z 

kontem 011 „Środki trwałe”, 

 ujawnionych niedoborów, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”. 

 wyksięgowanie wartości umorzenia 

rozchodowanych wartości niematerialnych 

pozostałych prawnych, pozostałych 

korespondencji pozostałych kontem 020 

„Wartości niematerialne pozostałych 

prawne”, 

  zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych wskutek 

aktualizacji wartości środków trwałych, 

pozostałych korespondencji pozostałych 

kontem 800 „Fundusz jednostki”  

 zwiększenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i trwałych, 

umarzanych w czasie, na skutek 

naliczenia umorzenia, w 

korespondencji z kontem 400 

„Amortyzacja”, 

 dotychczasowe umorzenie 

podstawowych środków trwałych 

otrzymanych nieodpłatnie na 

podstawie decyzji właściwego organu, 

w korespondencji z kontem 011 

„Środki trwałe”, 

 dotychczasowe umorzenie wartości 

niematerialnych i prawnych, 

umarzanych w czasie, otrzymanych 

nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu, w korespondencji 

z kontem 020 „Wartości niematerialne 

i prawne”, 

 zwiększenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych 

wskutek aktualizacji wartości środków 

trwałych, w korespondencji z kontem 

800 „Fundusz jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 071prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do 

kont 011 i 020. 

Uwagi 

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

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do 

używania (tzn. w tym samym miesiącu). 

Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku obrotowego. 

Aktualizację środków trwałych dokonuje się metodą liniową, tzn. stosuje się równomierne 

odpisy amortyzacyjne przez cały rok z zastosowaniem stóp amortyzacyjnych określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów.  
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Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowych z tytułu umorzenia środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w 

pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania, m.in. 

 książek, 

 mebli, dywanów, 

 inwentarza żywego, 

 pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 

nie przekraczającej wielkości w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania 

przychodów w 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i 

wyposażenia”. 

Na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia 

pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych pozostałych prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych, umarzanych 

pozostałych pełnej wartości pozostałych 

miesiącu oddania ich do używania 

pozostałych tytułu: 

 likwidacji pozostałych powodu zużycia 

lub zniszczenia, w korespondencji z 

kontami 013 „Pozostałe środki trwałe”, 

020 „Wartości niematerialne i 

prawne”, 

 sprzedaży, w korespondencji z kontami 

013 „Pozostałe środki trwałe”, 020 

„Wartości niematerialne i prawne”, 

 nieodpłatnego przekazania, w 

korespondencji z kontami 013 

„Pozostałe środki trwałe”, 020 

„Wartości niematerialne i prawne”, 

 niedoboru, w korespondencji z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”. 

 odpisy umorzeniowe naliczone od 

nowych, wydanych do używania 

pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych, służących 

działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 401 „Zużycie 

materiałów i energii”, 

 odpisy umorzeniowe naliczone od 

nowych, wydanych do używania 

pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych, 

obciążające fundusz socjalny, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 odpisy umorzeniowe naliczone od 

nowych, wydanych do używania 

pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych, 

obciążające fundusze celowe, w 

korespondencji z kontem 853 

„Fundusze celowe”, 

 odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek 

pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych, w 

korespondencji z kontem 401 „Zużycie 

materiałów i energii”, 

 odpisy umorzenia dotyczące nowych 

pozostałych środków trwałych, 
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wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych, 

otrzymanych nieodpłatnie, w 

korespondencji z kontem 401 „Zużycie 

materiałów i wyposażenia”, 

 odpisy umorzenia od pozostałych 

środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, 

otrzymanych jako pierwsze 

wyposażenie obiektu sfinansowanego z 

wydatków majątkowych w ramach 

finansowania inwestycji (środków 

trwałych w budowie), w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencji szczegółowej do konta 072 nie prowadzi się  

Uwagi 

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

 

Konto 073 „Pozostałe środki trwałe” 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe  aktywa finansowe 

wskutek utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych. 

Wn Ma 

 przywrócenie uprzednio utraconej wartości 

długoterminowych aktywów finansowych do 

pierwotnej wartości pozostałych cenie 

zakupu/nabycia, w korespondencji z kontem 

750 „Przychody finansowe”, 

 korekty ceny nabycia (zakupu) 

długoterminowych aktywów finansowych o 

dokonany odpis z tytułu trwałej utraty 

wartości: 

 w przypadku ich sprzedaży lub innej 

formy zmiany własności, w 

korespondencji z kontem 030 

„Długoterminowe aktywa finansowe”, 

 w razie przekwalifikowania ich do 

krótkoterminowych, w korespondencji 

z kontem 030 „Długoterminowe 

aktywa finansowe”. 

 odpis aktualizujący z tytułu 

długotrwałej utraty wartości 

długoterminowych aktywów 

finansowych (udziałów, akcji), poniżej 

ich wartości w cenie zakupu/nabycia, w 

korespondencji z kontem 751 „Koszty 

finansowe”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 073 prowadzi się według tytułów odpisów 

długoterminowych aktywów finansowych. 

Uwagi 

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących 

długoterminowe aktywa finansowe. 
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Konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. 

Na koncie 080 księguje się: 

 Koszty dotyczące budowy środków trwałych, 

 Ulepszenia środków trwałych, 

 Zakupy środków trwałych wymagających montażu, 

 Zakupu gotowych środków trwałych. 

Na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 poniesione koszty (roboty, dostawy, usługi) 

dotyczące środków trwałych w budowie 

realizowane przez obcych wykonawców, w 

korespondencji z kontem w przypadku 

zakupów gotówkowych z kontami: 101 

„Kasa”, zakupy bezgotówkowe konto 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 opłaty urzędowe związane z realizowaną 

inwestycją (środkami trwałymi w budowie), 

w korespondencji z kontem 225 

„Rozrachunki z budżetami” lub z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”, w zależności 

od rodzaju opłat, 

 wynagrodzenie osób fizycznych (umowy 

zlecenia, umowy o dzieło) związane z 

realizowanymi środkami trwałymi w 

budowie, w korespondencji z kontem 231 

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

 poniesione koszty dotyczące przekazanych 

do montażu, lecz jeszcze nie oddanych 

środków trwałych w budowie, w 

korespondencji z kontami: w przypadku 

zakupów gotówkowych konto 101 „Kasa”, 

zakupy gotówkowe konto 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w 

budowie, w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”, 

 nieodpłatne świadczenia na rzecz środków 

trwałych w budowie, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”, 

 wznowienie zaniechanych, spisanych 

środków trwałych w budowie, w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki”.  

 wartość uzyskanych efektów z 

realizowanych środków trwałych w 

budowie, a w szczególności: 

 środków trwałych, w 

korespondencji z kontem 011 

„Środki trwałe”, 

 wartości niematerialnych i 

prawnych”, w korespondencji z 

kontem 020 „Wartości 

niematerialne i prawne”, 

 pozostałych środków trwałych, 

otrzymanych jako pierwsze 

wyposażenia, w korespondencji z 

kontem 013 „Pozostałe środki 

trwałe”. 

 wartość sprzedanych, nieodpłatnie 

przekazanych środków trwałych w 

budowie, w korespondencji z kontem 

800 „Fundusz jednostki”, 

 odpisanie kosztów zaniechanych, 

spisanych środków trwałych w 

budowie, w korespondencji z kontem 

800 „Fundusz jednostki”, 

 niedobory i szkody w środkach 

trwałych w budowie, w korespondencji 

z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 przekazanie kosztów realizowanych 

środków trwałych w budowie w części 

przypadającej współinwestorowi, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 080 prowadzona jest dla poszczególnych zadań 

inwestycyjnych według źródeł ich finansowania.  

Uwagi 
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Wyceny dokonuje się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia poszczególnych 

uzyskanych z inwestycji środków trwałych. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w 

budowie i ulepszeń (inwestycji niezakończonych). 

 

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji: 

 krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach, 

 krótkoterminowych papierów wartościowych, 

 krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w 

bankach, 

 innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

 

Konta zespołu 1 odzwierciedlają operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych. 

Ewidencja prowadzona na kontach zespołu 1 służy przede wszystkim do ewidencji 

zrealizowanych dochodów, rozliczeń tych dochodów z budżetem państwa lub z budżetem 

jednostki samorządu terytorialnego oraz zrealizowanych wydatków budżetowych objętych 

planem finansowym jednostki. 

 

Konto 101 „Kasa” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 101 służy do ewidencji krajowej znajdującej się w kasie urzędu. 

Na koncie 101 „Kasa” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 podjęcie gotówki z banku, w korespondencji 

z kontami 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunek środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 139 

„Inne rachunki bankowe”, 

 wpływ środków pieniężnych w drodze, w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 

pieniężne w drodze”, 

 wpłaty sum depozytowych i na zlecenie, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 nadwyżki kasowe, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 wpłaty z tytułu zwrotu pobranych zaliczek i 

zwrot za poniesione wydatki przez 

pracowników, w korespondencji  z kontem 

234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 

 wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek z ZFŚS, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki” oraz 234 „Pozostałe 

rozrachunki z pracownikami”. 

 zakup za gotówkę oraz zapłata gotówką  

za dostawy, świadczenia, kary, w 

korespondencji z kontami 011 „Środki 

trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 

020 „Wartości niematerialne i prawne”, 

030 „Długoterminowe aktywa 

finansowe”, 080 „Środki trwałe w 

budowie (inwestycje)”, 310 „Materiały, 

konta zespołu „4”, 761 „Pozostałe 

koszty operacyjne”, 851 „Zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych”, 853 

„Fundusze celowe”, 

 wpłatę gotówki do banku, w 

korespondencji z kontami 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 wypłatę w gotówce wynagrodzeń, w 

korespondencji z kontem 231 

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

 wypłatę zaliczek do rozliczenia, w 

korespondencji z kontami: 240 

„Pozostałe rozrachunki” oraz 234 

„Pozostałe rozrachunki z 
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pracownikami”, 

 zapłatę za zobowiązania ujęte na 

kontach rozrachunkowych, w 

korespondencji z kontami zespołu „2”, 

 wypłatę gotówką pożyczek z ZFŚS, 

korespondencji z kontami 240 

„Pozostałe rozrachunki” oraz 234 

„Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 

 wypłaty sum depozytowych i na 

zlecenie, w korespondencji z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 niedobory kasowe, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 prowadzona jest w raportach kasowych i 

zapewnia ustalenie wpływów według źródeł dochodów oraz wypłat według ich przeznaczenia. 

Raporty kasowe prowadzone są na: 

 dochody budżetowe, 

 dochody podatkowe, 

 dochody z tytułu czynszu za zasoby gminne, 

 wydatki budżetowe, 

 wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej, 

 ZFŚS, 

 sumy depozytowe, 

 poszczególne projekty realizowane przy udziale środków europejskich. 

Uwagi 

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

 

Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

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

finansowym. 

Dla wydatków inwestycyjnych prowadzony jest odrębny rachunek bankowy. 

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 czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych 

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

Niewłaściwe obciążenia i uznania księguje się w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki, a w sprawozdaniu wykazywane są pod symbolem „9990”. Niewłaściwe 

obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę 

ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym 

okresie sprawozdawczym. 

Na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

Wydatki budżetowe: 

 wpływy środków budżetowych otrzymanych 

na realizację wydatków budżetowych 

jednostki zgodnie z planem finansowym, w 

Wydatki budżetowe 

 środki pobrane do kasy na realizację 

wydatków budżetowych, w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 
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korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie 

wydatków budżetowych”, 

 wpływ środków budżetowych na realizację 

wydatków inwestycyjnych, w korespondencji 

z kontem 800 „Fundusz jednostki”, 

 zwroty dotacji budżetowych w roku, w 

którym zostały przekazane, w 

korespondencji z kontem 224 „Rozliczenie 

dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 

środków europejskich” (równolegle do 

zapisów na stronie Wn konta 130 musi być 

wprowadzony na koncie 130 ujemny zapis 

techniczny w celu zmniejszenia sumy 

obrotów), 

 wpływy z tytułu korekt omyłek bankowych i 

niewłaściwe obciążenia bankowe, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”. 

Dochody budżetowe 

 wpływy środków budżetowych z tytułu 

zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych wpłaconych do kasy, w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 

pieniężne w drodze”, 

 wpływy środków budżetowych z tytułu 

zrealizowanych przez jednostkę 

przypisanych dochodów budżetowych, 

wpłaconych bezpośrednio na rachunek 

bankowy, w korespondencji z kontem 221 

„Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 wpływy środków budżetowych z tytułu 

zrealizowanych przez jednostkę 

nieprzypisanych dochodów budżetowych, 

wpłaconych bezpośrednio na rachunek 

bankowy, w korespondencji z kontami 

zespołu „7” lub kontem 225 „Rozrachunki z 

budżetami”, w zakresie dochodów 

zrealizowanych przez jednostkę, z tytułu 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconym jednostce ustawami, 

należnych budżetowi państwa, 

 naliczone przez bank odsetki z tytułu 

oprocentowania środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym , w korespondencji z 

kontem 750 „Przychody finansowe”, 

 wpłaty kwot niewyjaśnionych, ze względu na 

tytuł wpłaty, w korespondencji z kontem 245 

„Wpływy do wyjaśnienia”. 

pieniężne w drodze”, 

 przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań 

dotyczących wydatków bieżących 

ujętych na kontach rozrachunkowych, 

w korespondencji z właściwymi 

kontami zespołu „2”, 

 przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań 

dotyczących wydatków majątkowych 

ujętych na kontach rozrachunkowych, 

w korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 zapłaty kar, grzywien, odszkodowań i 

kosztów sądowych,, w korespondencji 

z odpowiednim kontem zespołu „2” lub 

bezpośrednio z kontem 761 „Pozostałe 

koszty operacyjne”, 

 zapłata odsetek za zwłokę w zapłacie 

zobowiązań, w korespondencji z 

odpowiedni kontem zespołu „2” lub 

bezpośrednio z kontem 751 „Koszty 

finansowe”, 

 przelew równowartości odpisów 

dotyczących ZFŚS, w korespondencji z 

kontem 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

 przekazanie dotacji budżetowych, w 

korespondencji z kontem 224 

„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz 

płatności z budżetu środków 

europejskich”, 

 zwrot środków niewykorzystanych w 

danym roku na wydatki budżetowe, w 

korespondencji z kontem 223 

„Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

 opłaty za usługi bankowe, inne 

prowizje, w korespondencji z 

odpowiednim kontem zespołu „4”, 

 omyłkowe obciążenia bankowe, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”. 

Dochody budżetowe 

 okresowe przelewy dochodów 

budżetowych na rachunek gminy 

(organu), w korespondencji z kontem 

222 „Rozliczenie dochodów 

budżetowych”, 

 zwroty nadpłat w dochodach 

budżetowych, w korespondencji z 

kontem 221 „Należności z tytułu 

dochodów budżetowych” lub 

odpowiednich kont zespołu „7”, 
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 okresowe przelewy dochodów  

zrealizowanych przez jednostkę, z 

tytułu zadań związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconym jednostce 

ustawami, w korespondencji z kontem 

225 „Rozrachunki z budżetami”, 

 okresowe (roczne) przeksięgowanie 

równowartości dochodów urzędu, w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki”,  

 zwrot kwot wpłaconych jako 

niewyjaśnione, lecz w postępowaniu 

wyjaśniającym uznanych za omyłkowe 

wpłaty, w korespondencji z kontem 245 

„Wpływy do wyjaśniania”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

dochodów i wydatków budżetowych (na stanowiskach pracowników, zgodnie z ich zakresem 

czynności) oraz wydatków niewygasających. 

Ewidencja szczegółowa z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych 

prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunku bankowym 

jednostki.  

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

dla kont: 

 wydatków budżetowych: konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na 

realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku, 

 dochodów budżetowych: konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu 

zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do 

budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 

 przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z 

kontem 223, 

 przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca 

roku, w korespondencji z kontem 222. 

 

Konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Zapisy na koncie 135 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym 

musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 

Wn Ma 

 wpływy należności funduszy specjalnego 

przeznaczenia, w szczególności ZFŚS, w 

korespondencji z kontem 851 „Zakładowy 

 środki pobrane do kasy na realizację 

wydatków obciążających rachunki 

środków funduszy specjalnego 



 18 

fundusz świadczeń socjalnych”, 

 oprocentowanie środków na rachunku 

bankowym ZFŚS, w korespondencji z 

kontem 851 „Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 wpływy środków pieniężnych z kasy, w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 

pieniężne w drodze”, 

 spłaty pożyczek z ZFŚS, w korespondencji z 

kontem 234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 

 otrzymane w formie pieniężnej darowizny na 

rachunek bankowy ZFŚS, w korespondencji 

z kontem 851 „Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych”, 

 obciążenia z tytułu omyłek i błędów 

bankowych oraz ich korekt, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”. 

przeznaczenia, w szczególności ZFŚS, 

w korespondencji z kontem 141 

„Środki pieniężne w drodze”, 

 przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań 

dotyczących wydatków związanych z 

funduszami specjalnego przeznaczenia, 

w korespondencji z właściwymi 

kontami zespołu „2”, 

 uznania z tytułu omyłek i błędów 

bankowych oraz ich korekt, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”.  

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja analityczna musi zapewnić ustalenie stanu środków każdego funduszu. 

Uwagi 

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

rachunkach bankowych funduszy. 

 

Konto 139 „Inne rachunki bankowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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. 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 

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

jednostki a księgowością banku. 

Na koncie 139 „Inne rachunki bankowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wpływy wydzielonych środków pieniężnych 

z rachunków bieżących, w korespondencji z 

kontami: 130 „rachunek bieżący jednostki” 

lub konta 141 „Środki pieniężne w drodze”, 

 wpływ środków z tytułu sum na zlecenie, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 wpływ środków z tytułu sum depozytowych: 

wadiów, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, kaucji, w korespondencji 

z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki:, 

 wpływy środków pieniężnych z kasy, w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 

pieniężne” w drodze”, 

 obciążenia z tytułu omyłek i błędów 

 środki pobrane do kasy w 

korespondencji z kontem 141 „Środki 

pieniężne w drodze”, 

 pokrycie zobowiązań ze środków sum 

depozytowych i sum na zlecenie, w 

korespondencji z odpowiednimi 

kontami zespołu „2”, 

 zwroty środków z tytułu sum na 

zlecenie i sum depozytowych, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 uznania z tytułu omyłek i błędów 

bankowych oraz ich korekt, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”. 
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bankowych oraz ich korekt, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia ustalenie stanu środków 

pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego. 

Uwagi 

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

rachunkach bankowych. 

 

Konto 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności 

akcji i udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, 

jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce). 

Na koncie 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zakup obcych papierów wartościowych 

przeznaczonych do obrotu, w korespondencji 

z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki” lub 

bezpośrednio z kontami środków 

pieniężnych: 101 „Kasa”, 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”, 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 139 

„Inne rachunki bankowe”, 

 otrzymanie czeków obcych, na pokrycie 

należności ujętych na kontach 

rozrachunkowych, w korespondencji z 

odpowiednimi kontami zespołu „2”. 

 

 zmniejszenie stanu krótkoterminowych 

papierów wartościowych na skutek ich 

sprzedaży, w korespondencji z kontem 

751 „Koszty finansowe”, 

 realizacja czeków obcych przez bank, 

w korespondencji z kontami środków 

pieniężnych: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

139 „Inne rachunki bankowe”, 

 zwrot wystawcom czeków 

niezrealizowanych przez bank, w 

korespondencji z odpowiednimi 

kontami zespołu „2”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 

1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych; 

2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonych w 

walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 

3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym 

osobom za nie odpowiedzialnym. 

Uwagi 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan aktywów finansowych. 

 

Konto 141 „Środki pieniężne w drodze” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 środki pieniężne w drodze (wpłaty z kasy i 

przelewy między rachunkami bankowymi), 

w korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

 wpływ środków pieniężnych w drodze 

(wpłaty do kasy i przelewy między 

rachunkami bankowymi), w 
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130 „Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunki środków specjalnego 

przeznaczenia”, 139 „Inne rachunki 

bankowe”. 

 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunki środków specjalnego 

przeznaczenia”, 139 „Inne rachunki 

bankowe”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 141 powinna pozwolić na ustalenie rodzaju środków 

pieniężnych w drodze. 

Uwagi 

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

 

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia 

 

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych 

rozrachunków oraz rozliczeń. 

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków 

europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych 

rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. 

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji 

budżetowej i umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, 

ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i 

zobowiązań z podziałem według kontrahentów, a przy rozliczaniu środków europejskich 

również odpowiednio w podziale na programy lub projekty. 
 

Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu 

dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji 

gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie 

ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na 

koncie 221. 

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie 

zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i 

roszczeń. 

Na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” ujmuje się w szczególności” 

Wn Ma 

 zapłata zobowiązań za dostawy i usługi, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunki środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 139 „Inne rachunki 

bankowe”, 

 należne odsetki od należności ujętych na 

kocie 201, w korespondencji z kontem 750 

„Przychody finansowe”, 

 kary, grzywny, odszkodowania dotyczące 

należności ujętej na koncie 201, w 

korespondencji z kontem 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne”, 

 zobowiązania wynikające z faktur, 

rachunków z tytułu dostaw robót i 

usług, w korespondencji z kontami: 013 

„Pozostałe środki trwałe”, 020 

„Wartości niematerialne i prawne”, 310 

„Materiały”, kota 401-409, 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 853 „Fundusze celowe”, 

 zobowiązania wobec dostawców z 

tytułu wymagalnych odsetek 

związanych z działalnością operacyjną, 

dotyczących zobowiązań ujętych na 

koncie 201, w korespondencji z kontem 

751 „Koszty finansowe”, 
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 odpisanie zobowiązań przedawnionych i 

umorzonych, związanych z działalnością 

finansową, w korespondencji z kontem 751 

„Koszty finansowe”, 

 odpisanie zobowiązań przedawnionych i 

umorzonych, związanych z działalnością 

operacyjną, w korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 

 odpisanie zobowiązań przedawnionych i 

umorzonych, związanych z działalnością 

socjalną, w korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

 kompensata należności ze zobowiązaniami, 

w korespondencji z odpowiednim kontem 

zespołu „2”. 

 

 zobowiązania wobec dostawców z 

tytułu wymagalnych odsetek 

związanych z działalnością socjalną, 

dotyczących zobowiązań ujętych na 

koncie 201, w korespondencji z kontem 

851 „Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 zobowiązania wobec dostawców z 

tytułu wymagalnych kar i odszkodowań 

związanych z działalnością 

eksploatacyjną, dotyczących 

zobowiązań ujętych na koncie 201, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 

 zobowiązania wobec dostawców z 

tytułu wymagalnych kar i odszkodowań 

związanych z działalnością socjalną, 

dotyczących zobowiązań ujętych na 

koncie 201, w korespondencji z kontem 

851 „Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które nie dokonano 

odpisu aktualizującego, dotyczących 

działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które nie dokonano 

odpisu aktualizującego, dotyczących 

działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 

 kompensata należności ze 

zobowiązaniami, w korespondencji z 

odpowiednim kontem zespołu „2”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji 

budżetowej i zapewnia możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i 

zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Należności i zobowiązania prowadzone 

są w układzie pozwalającym na sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych. 

Uwagi 

Pod datą ostatniego dnia kwartału należności od odbiorców z tytułu odsetek za zwłokę w 

zapłacie, należnych za dany kwartał księguje się w korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”. 
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Odstępuje się od księgowań zobowiązań i należności poprzez konto 201, w przypadku gdy 

zapłata następuje w terminie płatności, a dokumenty znajdują  się pod jednym numerem 

księgowym. Zasad taka obowiązuje jedynie w danym miesiącu. 

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań. 

 

Konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych, z 

wyjątkiem należności wymagalnych w przyszłych latach. 

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe 

organy (Urzędy Skarbowe). Zapisy dokonywane są na koniec roku budżetowego na podstawie 

sprawozdań złożonych przez te organy. 

Na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 należności z tytułu podatków i 

niepodatkowych  dochodów budżetowych 

gminy z podstawowej działalności 

operacyjnej , w korespondencji z kontem 720 

„Przychody z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 należności za sprzedane środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne, środki 

trwałe w budowie oraz materiały, w 

korespondencji z kontem 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne”, 

 należności z tytułu odsetek przypisanych za 

zwłokę w zapłacie należności (z 

wyłączeniem podatkowych”, w 

korespondencji z kontem 750 „Przychody 

finansowe”, 

 należności z tytułu odsetek przypisanych za 

zwłokę w zapłacie należności podatkowych”, 

w korespondencji z kontem 720 „Przychody 

z tytułu dochodów budżetowych”, 

 należności z tytułu kar i grzywien, w 

korespondencji z kontem 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne”, 

 należności dotyczące dochodów 

budżetowych z tytułu zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, w korespondencji z 

kontem 225 „Rozrachunki z budżetami”, 

 rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, w 

korespondencji z kontem 224 „Rozliczenie 

dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 

środków europejskich”, 

 należności stanowiące równowartość kwota 

podwyższających należności podatkowych 

(zwrot kosztów postępowania sądowego, 

 wpłaty do kasy należności z tytułu 

dochodów budżetowych, w 

korespondencji z kontem 101 „Kasa”, 

 wpłaty na rachunek bankowy 

należności z tytułu dochodów 

budżetowych, w korespondencji z 

kontem 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 

 zmniejszenie przypisanych należności z 

tytułu dochodów budżetowych (wartość 

netto), w korespondencji z kontem 720 

„Przychody z tytułu dochodów 

budżetowych”, 750 „Przychody 

finansowe”, 760 „Pozostałe przychody 

operacyjne”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które nie dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 751 „koszty 

finansowe”, 761 „Pozostałe koszty 

operacyjne”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 

 przeniesienia należności 

krótkoterminowych do należności 

długoterminowych, w korespondencji z 

kontem 226 „Długoterminowe 

należności budżetowe”, 

 uznanie wpłaty, wcześniej 

zaksięgowanej jako niewyjaśniona, za 

spłatę należności, w korespondencji z 

kontem 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. 
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odsetki), w stosunku do których uprzednio 

dokonano odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 

 zwrot nadpłat dochodów budżetowych, w 

korespondencji z kontem 101 „Kasa” lub 130 

„Rachunek bieżący jednostki”,  

 przeniesienia należności długoterminowych 

do należności krótkoterminowych, w 

korespondencji z kontem 226 

„Długoterminowe należności budżetowe”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 prowadzona jest według: 

 dłużników, 

 podziału na należności z tytułu dochodów budżetowych gminy, należności z urzędów 

skarbowych i należności budżetu państwa, 

 podziałek klasyfikacji budżetowej, 

Dodatkowo ewidencja analityczna prowadzona jest w sposób aby umożliwić ustalenie 

należności i sum zobowiązań. 

Uwagi 

Pod datą ostatniego dnia miesiąca należności z tytułu odsetek w zapłacie, należnych za dany 

kwartał księguje się w korespondencji z odpowiednio z kontem 720 „Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych” lub 750 „Przychody finansowe”, 

Przypis do należności nieprzypisanych dokonywany jest danej wpłaty (Wn 221, Ma 

720/750/760).  

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów 

budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych 

dochodach. 

Na koniec roku na koncie 221 wprowadzone są do ewidencji księgowej urzędu należności z 

tytułu dotacji, subwencji i dochodów z urzędów skarbowych za dany rok budżetowy, w 

korespondencji z kontem 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, 750 „Przychody 

finansowe”, 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. 

Zapłata należności dokonywana jest w korespondencji z kontem 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”.  

Zapisu dokonuje się na podstawie zestawienia obrotów i sald wg klasyfikacji konta 901 

prowadzonego dla dotacji i subwencji oraz na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych 

oraz Ministerstwa Finansów (w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych. 

Na koncie 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 dochody budżetowe przelane na rachunek 

budżetu gminy, w korespondencji z kontem 

130 „Rachunek bieżący jednostki”. 

 

 okresowe lub roczne przeniesienia 

zrealizowanych dochodów 

budżetowych na podstawie sprawozdań 

finansowych, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa nie jest prowadzona. 
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Uwagi 

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 

zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. 

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 

budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 

 

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich. 

Na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 roczne przeniesienia, na podstawie 

sprawozdań budżetowych, zrealizowanych 

wydatków budżetowych na konto 800 

„Fundusz jednostki”, 

 zwrot niewykorzystanych do końca roku 

środków na wydatki budżetowe oraz na 

wydatki w ramach współfinansowania 

programów i projektów realizowanych ze 

środków europejskich, w korespondencji z 

kontem 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 

 okresowe wpływy środków 

pieniężnych otrzymane na pokrycie 

wydatków budżetowych, w 

korespondencji z kontem 130 

„Rachunek bieżący jednostki”. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja analityczna pozwala na ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych rachunków 

bankowych (np. wydatki budżetowe, fundusz sołecki). 

Uwagi 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych 

na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 

wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z 

kontem 130. 

 

Konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji 

budżetowych 

Na koncie 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wartość dotacji przekazanych przez organ 

dotujący, w korespondencji z kontem 130 

„Rachunek bieżący jednostki”. 

 

 wartość dotacji uznanych za 

wykorzystane i rozliczone, w 

korespondencji z kontem 810 „Dotacje 

budżetowe, płatności z budżetu 

środków europejskich oraz środki z 

budżetu na inwestycje”, 

 rozliczone i przypisane do zwrotu 

dotacje na koniec roku, w 
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korespondencji z kontem 221 

„Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 zwrot dotacji w roku jej przekazania, w 

korespondencji z kontem 130 

„Rachunek bieżący jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 zapewnia ustalenie wartości przekazanych 

dotacji według jednostek z jednoczesnym wyodrębnieniem poszczególnych celów. Ponadto 

ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 224 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość niewykorzystanych, 

nierozliczonych dotacji w roku, w którym zostały przekazane. 

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów 

budżetowych, są ujmowane na koncie 221. 

 

Konto 225 „Rozrachunki z budżetami” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, 

podatków (w tym rozrachunki z tytułu VAT), nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w 

rozliczeniach z budżetami.  

Na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zapłaty zobowiązań wobec budżetu z tytułu 

podatków, ceł i opłat ze środków na wydatki 

budżetowe, w korespondencji z kontem 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 

 zapłaty zobowiązań wobec budżetu z tytułu 

podatków, ceł i opłat ze ZFŚS w 

korespondencji z kontem 135 „Rachunek 

środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 

 należności od budżetu z tytułu nadpłat w 

rozliczeniach z budżetem w zakresie 

działalności operacyjnej, w korespondencji z 

kontem 403 „Podatki i opłaty” (jeżeli 

nadpłata dotyczy bieżącego roku 

budżetowego) lub z kontami zespołu „7” 

(jeżeli nadpłata wynika z lat 

wcześniejszych), 

 należności  od budżetu z tytułu nadpłat w 

podatku dochodowym od osób fizycznych, w 

korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki 

z tytułu wynagrodzeń”, 

 podatek VAT naliczony ujęty w fakturach 

VAT dostawców, podlegający w całości lub 

w części odliczeniu, w korespondencji z 

kontami: 201 „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 zapłata zobowiązania z tytułu podatku VAT, 

 zobowiązania wobec budżetów z tytułu 

podatków , ceł i opłat, obciążających 

środki trwałe w budowie, w 

korespondencji z kontem 080 „Środki 

trwałe w budowie (inwestycje)”, 

 zobowiązania wobec budżetów z tytułu 

podatków, ceł i opłat, obciążających: 

 koszty działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 403 

„Podatki i opłaty”, 

 koszty działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych, w 

korespondencji z kontem 231 

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

 naliczone odsetki należne budżetowi z 

tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań, 

obciążające środki trwałe w budowie, 

w korespondencji z kontem 080 

„Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)”, 

 naliczone odsetki należne budżetowi z 

tytułu zwłoki w zapłacie  zobowiązań, 

obciążających koszty działalności 
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w korespondencji z kontem 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”, 

 równowartość ulgi z tytułu zakupu kasy 

rejestracyjnej z pamięcią fiskalną, w 

korespondencji z kontem 720 „Przychody z 

tytułu dochodów budżetowych”. 

 

 

operacyjnej, w korespondencji z 

kontem 751 :”Koszty finansowe”, 

 zwrot nadpłat w rozliczeniach z 

budżetem, w korespondencji z kontami: 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 VAT należny od zrealizowanej 

sprzedaży, w korespondencji z 

kontami: 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami”, 221 

„Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 zwiększenie należnego VAT na skutek 

korekty faktury VAT, w 

korespondencji z kontami: 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 221 „Należności z tytułu 

dochodów budżetowych”, 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 VAT należny (faktura wewnętrzna) od 

nieodpłatnych dostaw oraz od 

nieodpłatnie przekazanych rzeczowych 

składników majątkowych, nieodpłatnie 

świadczonych usług (w tym 

darowizny), z wiązanych z 

działalnością operacyjną, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 jest prowadzona według: 

 tytułów należności i zobowiązań dla poszczególnych budżetów, z podziałem na tytuły 

rozliczeń, 

 podatku VAT naliczonego, należnego oraz rozliczenia z urzędem skarbowym. 

Uwagi 

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

zobowiązań wobec budżetów. 

 

Konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z 

budżetem. 

Na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 przypisane długoterminowe należności, w 

korespondencji z kontem 840 „Rezerwy i 

rozliczenia międzyokresowe przychodów”, 

 przeniesienie należności krótkoterminowych 

 przeniesienie należności 

długoterminowych do 

krótkoterminowych w wysokości raty 

należnej na dany rok budżetowy, w 
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do długoterminowych, w korespondencji z 

kontem 221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”. 

 

 

 

korespondencji z kontem 221 

„Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 zapłatę długoterminowych należności 

budżetowych, w korespondencji z 

kontem 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 

 regulację długoterminowych należności 

budżetowych przez przeniesienie praw 

własności od dłużników na rzecz 

jednostek budżetowych, w 

korespondencji z kontami: 011 „Środki 

trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 

020 „Wartości niematerialne i prawne”, 

310 „Materiały”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się według jednostek, których należności te 

dotyczą. Ewidencja prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. 

 

Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz PFRON. 

Na koncie 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zmniejszenie zobowiązań z tytułu 

rozrachunków publicznoprawnych, w 

korespondencji z kontami: zespołu „4”, 231 

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 080 

„Środki trwałe w budowie (inwestycje)”, 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 przelewy składek ZUS, PFRON, w 

korespondencji z kontami: 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”, 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 139 

„Inne rachunki bankowe”, 

 naliczone zasiłki chorobowe, w 

korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki 

z tytułu wynagrodzeń”, 

 odpisanie zobowiązań przedawnionych 

związanych z działalnością operacyjną, w 

korespondencji z kontem 761 „Pozostałe 

koszty operacyjne”. 

 

 naliczone składki ZUS, zaliczone w 

ciężar kosztów działalności 

eksploatacyjnej, w korespondencji z 

kontem 405 „Ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia”, 

 naliczone składki PFRON, zaliczone w 

ciężar kosztów działalności 

eksploatacyjnej, w korespondencji z 

kontem 403 „Podatki i opłaty”, 

 naliczone składki ZUS, obciążające 

środki trwałe w budowie, w 

korespondencji z kontem 080 „Środki 

trwałe w budowie (inwestycje)”, 

 naliczone składki ZUS zaliczone w 

ciężar kosztów działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 składki na ubezpieczenia społeczne 

płacone przez pracowników, w 

korespondencji z kontem 231 

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

 spłatę nadpłat z tytułu rozrachunków 
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publicznoprawnych, w korespondencji 

z kontami: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

139 „Inne rachunki bankowe”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych z tytułu rozrachunków 

publicznoprawnych, dotyczących: 

 działalności operacyjne, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 

 działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 229 prowadzi się według: 

 poszczególnych tytułów rozrachunków, 

 podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia. 

Ewidencja prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

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

zobowiązań. 

 

Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami 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 i innych 

umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Na koncie 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wypłaty gotówkowe lub przelewy 

wynagrodzeń, w korespondencji z kontami: 

101 „Kasa”, 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunek środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 139 

„Inne rachunki bankowe”, 

 potrącenia z wynagrodzeń obciążające 

pracownika, dokonywane w liście płac z 

tytułu: 

 podatku dochodowego od osób 

fizycznych, w korespondencji z kontem 

225 „Rozrachunki z budżetami”, 

 składek z tytułu ubezpieczeń społecznych 

opłacanych przez pracowników, w 

korespondencji z kontem 229 „Pozostałe 

rozrachunki publicznoprawne”, 

 składek na dobrowolne ubezpieczenia 

 zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń, zaliczonych w ciężar 

kosztów działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 404 

„Wynagrodzenia”, 

 zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń obciążających inwestycje 

(środki trwałe w budowie), w 

korespondencji z kontem 080 „Środki 

trwałe w budowie (inwestycje)”, 

 naliczone zasiłki chorobowe, rodzinne, 

opiekuńcze płacone ze środków ZUS, 

w korespondencji z kontem 229 

„Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”, 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  

przejęte od zlikwidowanych jednostek, 
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pracowników, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 spłat pożyczek z ZFŚS, w korespondencji 

z kontem 234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 

 składek i spłat do kas zapomogowo – 

pożyczkowych, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 nierozliczonych zaliczek i innych 

należności od pracowników, w 

korespondencji z kontem 234 „Pozostałe 

rozrachunki z pracownikami’. 

 odpisanie przedawnionych zobowiązań 

dotyczących wynagrodzeń, związanych z 

działalnością operacyjną, w korespondencji z 

kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”, 

 przedawnione lub umorzone należności 

z tytułu wynagrodzeń, dotyczące 

działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzona do konta 231 zapewnia możliwość ustalenia stanów 

należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.  

Ewidencja prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

 

Konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia, w szczególności z tytułu pobranych do rozliczenia 

zaliczek, udzielonych pożyczek z ZFŚS oraz należności od pracowników z tytułu niedoborów i 

szkód. 

Na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do 

rozliczenia na wydatki obciążające 

jednostkę, w korespondencji z kontami: 101 

„Kasa”, 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

135 „Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 wypłaty pożyczek z ZFŚS, w korespondencji 

z kontem 101 „Kasa”, 135 „Rachunek 

środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 

 naliczone odsetki od pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, w korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. 

 

 wydatki wyłożone przez pracowników 

w imieniu jednostki lub pokryte przez 

pracownika z pobranej zaliczki 

dotyczące: 

 działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontami zespołu 

„4”, 

 zakupu materiałów i towarów, 

przyjmowanych na magazyn, w 

korespondencji z kontem 310 

„Materiały”, 

 obciążających środki trwałe w 

budowie, w korespondencji z 

kontem 080 „Środki trwałe w 

budowie (inwestycje)”, 

 płacone z sum na zlecenie, w 

korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 
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 należności od pracowników potrącone 

z listy wynagrodzeń, w korespondencji 

z kontem 231 „Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń”, 

 rozliczone zaliczki i zwroty środków 

pieniężnych, w korespondencji z 

kontami: 101 „Kasa”, 130 „Rachunki 

bieżące jednostki”, 135 „Rachunki 

środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 139 „Inne rachunki 

bankowe”, 

 wpływy należności od pracowników, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „Rachunki bieżące jednostki”, 135 

„Rachunki środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 przedawnione lub umorzone 

należności, na które nie dokonano 

odpisów aktualizujących, dotyczące 

działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 

 zobowiązania z tytułu pozostałych 

rozrachunków z pracownikami przejęte 

od zlikwidowanych jednostek, w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki”, 

 odpisane należności, na które dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące’, 

 należności związane ze sprawą 

skierowaną na drogę postępowania 

sądowego, w korespondencji z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia stanu 

należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz pracowników. 

Ewidencja prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 

Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. 

 

Konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz 

zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane 

również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i 

długoterminowych należności funduszy celowych. 
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Na koncie tym ewidencjonuje się w szczególności: 

 rozrachunki z tytułu sum depozytowych, 

 rozliczenia niedoborów szkód i nadwyżek, 

 rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów niż 

podatki i składki ZUS, 

 rozrachunki wewnątrzzakładowe,  

 rozrachunki z dostawcami oraz wykonawcami usług i robót dotyczących środków 

trwałych w budowie (inwestycji) i zakupu gotowych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

 rozrachunki z tytułu zaliczek przekazanych na budowę środków trwałych (inwestycję) 

wspólnie prowadzona przez innych inwestorów lub na sfinansowanie inwestycji 

zleconych inwestorom zastępczym, 

 roszczenia sporne, 

 rozrachunki z bankami z tytułu mylnego obciążenia i uznania rachunków bankowych. 

Na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wypłacone z kasy lub rachunku bankowego 

pożyczki mieszkaniowe dla osób 

niebędących pracownikami (emeryci), w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 135 

„Rachunki środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 

 stwierdzone niedobory i szkody w aktywach 

rzeczowych i pieniężnych: 

 gotówki w kasie, w korespondencji z 

kontem 101 „Kasa”, 

 podstawowych środków trwałych, w 

korespondencji z kontem 011 „Środki 

trwałe”, 

 pozostałych środków trwałych, w 

korespondencji z kontem 013 „Pozostałe 

środki trwałe”, 

 inwestycji (środków trwałych w 

budowie), w korespondencji z kontem 

080 „Środki trwałe w budowie 

(inwestycje), 

 materiałów, w korespondencji z kontem 

310 „Materiały”, 

 rozliczenie nadwyżek środków pieniężnych 

w kasie, w korespondencji z kontem 760 

„Pozostałe przychody operacyjne”, 

 kompensata nadwyżek z niedoborami, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 zwrot zabezpieczeń, należytego wykonania 

umowy, wadiów, kaucji, w korespondencji z 

kontem 139 „Inne rachunki bankowe”, 

 zatrzymane wadia przez zamawiającego, na 

warunkach ustalonych w ustawie prawo 

zamówień publicznych, w korespondencji z 

kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne”, 

 spłatę należności i roszczeń, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 135 

„Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 spłata należności z tytułu pożyczek 

udzielonych z ZFŚS, w korespondencji 

z kontami 101 „Kasa”, 135 „Rachunek 

środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 

 stwierdzone nadwyżki w aktywach 

rzeczowych i pieniężnych: 

 gotówki w kasie, w korespondencji 

z kontem 101 „Kasa”, 

 podstawowych środków trwałych, 

w korespondencji z kontem 011 

„Środki trwałe”, 

 pozostałych środków trwałych, w 

korespondencji z kontem 013 

„Pozostałe środki trwałe”, 

 środków trwałych w budowie 

(inwestycji), w korespondencji z 

kontem 080 „Środki trwałe w 

budowie (inwestycje), 

 materiałów, w korespondencji z 

kontem 310 „Materiały”, 

 kompensata nadwyżek z niedoborami, 

w korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 wyksięgowanie roszczenia dodanego 

przez sąd, na które uprzednio dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 
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 należności stanowiące równowartość kwot 

podwyższających należności (zwrot kosztów 

postępowania sądowego, odsetki) w 

stosunku, do których uprzednio dokonano 

odpisu aktualizującego, w korespondencji z 

kontem 290 „Odpisy aktualizujące 

należności”, 

 należności stanowiące równowartość kwot 

podwyższających należności (zwrot kosztów 

postępowania sądowego, odsetki) w 

stosunku, do których uprzednio nie dokonano 

odpisu aktualizującego, w korespondencji z 

kontem 840 „Rezerwy i rozliczenia 

międzyokresowe przychodów”, 

 należności z tytułu rozrachunków przejęte od 

zlikwidowanych jednostek, w korespondencji 

z kontem 800 „Fundusz jednostki”, 

 odpisanie zobowiązań przedawnionych i 

umorzonych związanych z: 

 działalnością finansową, w 

korespondencji z kontem 750 „Przychody 

finansowe”, 

 działalnością operacyjną, w 

korespondencji z kontem 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne”, 

 działalnością socjalną, w korespondencji 

z kontem 851 „Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych”, 

 niesłuszne obciążenia i korekty omyłek 

uznaniowych bankowych, w korespondencji 

z kontami: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunki środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”, 

 spłata zobowiązań z tytułu wykonanych 

inwestycji, w korespondencji z kontem 130 

„Rachunek bieżący jednostki”. 

 

 wyksięgowanie odpisu aktualizującego 

kwotę roszczenia spornego w związku 

z oddaleniem roszczenia przez sąd, 

uznania roszczenia za nieściągalne, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 

 zobowiązania z tytułu pozostałych 

rozrachunków przejęte od 

zlikwidowanych jednostek, w 

korespondencji z kontem 800 „Fundusz 

jednostki”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które nie dokonano 

odpisu aktualizującego, dotyczące: 

 niedotyczące działalności 

finansowej, w korespondencji z 

kontem 761 „Pozostałe przychody 

operacyjne”, 

 działalności finansowej, w 

korespondencji z kontem 751 

„Koszty finansowe”, 

 działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 odpisanie należności umorzonych i 

przedawnionych, na które dokonano 

odpisu aktualizującego, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”, 

 niesłuszne uznania i korekty mylnych 

obciążeń bankowych, w korespondencji 

z kontami: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 135 „Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

139 „Inne rachunki bankowe”, 

 zobowiązania z tytułu wykonanych 

inwestycji, w korespondencji z kontem 

080 „Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 240 prowadzi się według: 

 poszczególnych tytułów, 

 poszczególnych kontrahentów i osób. 

W celu sporządzenia sprawozdania Rb-28S o wydatkach i Rb 27S o dochodach ewidencję 

prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem operacji dotyczących 

ewidencji sum depozytowych, pozostałych funduszy, których nie włącza się do w/w 

sprawozdań. 

Uwagi 

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań. 
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Konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu 

dochodów budżetowych. 

Na koncie 245 „Wpływy do wyjaśnienia” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty, w 

korespondencji z kontem 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”, 

 zwrot kwot dotyczących wpłat należności 

budżetowych pomyłkowo wpłaconych na 

inne konta niż rachunek bieżący jednostki, w 

korespondencji z kontami: 135 „Rachunek 

środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 139 „Inne rachunki 

bankowe”, 

 zaliczenie wpłaty po przeprowadzonym 

postępowaniu wyjaśniającym do przychodów 

nieprzypisanych lub 

niezaewidencjonowanych wcześniej jako 

należność, w korespondencji z kontami: 720 

„Przychody z tytułu dochodów 

budżetowych”, 750 „Przychody finansowe”, 

760 „Pozostałe przychody operacyjne”, 

 uznanie wpłaty za spłatę należności po 

przeprowadzonym postępowaniu 

wyjaśniającym, w korespondencji z kontem 

221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”. 

 wpływ na rachunek bieżący kwoty 

dotyczącej należności z tytułu 

dochodów budżetowych bez podania 

tytułu wpłaty, w korespondencji z 

kontem: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”,  

 wpłata na rachunek inny niż rachunek 

bieżący jednostki kwot dotyczących 

należności budżetowych, w 

korespondencji z kontami: 135 

„Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 139 „Inne 

rachunki bankowe”. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 245 prowadzi się według poszczególnych niewyjaśnionych 

wpłat. 

Uwagi 

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

 

Konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartości należności wątpliwych. 

Odpisów aktualizujących dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych, w 

przypadkach określonych z art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 

2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.). 

Na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zmniejszenie odpisu aktualizującego na 

skutek ustania przyczyny dokonania odpisu 

dotyczącej: 

 działalności podstawowej eksploatacyjnej 

(z wyjątkiem związanych z operacjami 

finansowymi), w korespondencji z 

 odpis aktualizujący wątpliwe 

należności: 

 jednostki związanych z 

działalnością eksploatacyjną, w 

korespondencji z kontem 761 

„Pozostałe koszty operacyjne”, 
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kontem 760 „Pozostałe przychody 

operacyjne”, 

 operacji finansowych oraz finansowych 

przychodów budżetowych, w 

korespondencji z kontem 750 „Przychody 

finansowe”, 

 podatków lokalnych objętych odpisem 

aktualizującym, w korespondencji z 

kontem 720 „Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych”, 

 działalności socjalnej, w korespondencji 

z kontem 851 „Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych”, 

 zmniejszenie odpisu aktualizującego kwotę 

roszczenia spornego w przypadku przegrania 

sprawy w sądzie, w korespondencji z kontem 

240 „Pozostałe rozrachunki”. 

 jednostki związanych z operacjami 

finansowymi, w korespondencji z 

kontem działalności socjalnej, w 

korespondencji z kontem 751 

„Koszty finansowe”, 

 funduszu socjalnego, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 należności stanowiące równowartość 

kwot podwyższających należności 

(zwrot kosztów postępowania 

sądowego, odsetki) w stosunku do 

których uprzednio dokonano odpisu 

aktualizującego, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 290 prowadzi się według: 

 poszczególnych tytułów, 

 poszczególnych kontrahentów. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Odpis aktualizujący wartości należności wątpliwych dokonuje się na dzień 31 grudnia roku 

budżetowego. Z dniem 1 stycznia roku następnego należności wątpliwe podlegają 

wyksięgowaniu (dekret tak jak dla ustania przyczyn dokonania odpisu) i aktualizowane są na 

koniec roku budżetowego w celu sporządzenia bilansu jednostki. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

 

Zespół 3 – Materiały i towary 

 

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów. 

Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów znajdujących się w magazynach 

własnych i obcych jednostki w cenach zakupu. 

Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów na koncie 310 wycenia się według cen 

ewidencyjnych albo według cen zakupu lub nabycia.  

 

Konto 310 „Materiały” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów zakupionych ze środków budżetowych, 

znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie. 

Na koncie tym również ujmuje się wartość ujętych w koszty w momencie ich zakupu, ale 

niezużytych do końca roku obrotowego, ujęcie ich na koncie 310 następuje na podstawie 

inwentaryzacji. 

Na koncie 310 „Materiały” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 zwiększenia ilości i wartości stanu zapasu 

materiałów,  w korespondencji z kontami: 

101 „Kasa”, 201 „Rozrachunki z odbiorcami 

i dostawcami”, 234 „Pozostałe rozrachunki z 

 zmniejszenie ilości i wartości stanu 

zapasu materiałów, w korespondencji z 

kontem 401 „Zużycie materiałów i 

energii”. 
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pracownikami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 310 powinna pozwalać na ustalenie materiałów według ich: 

 rodzajów, 

 osób materialnie odpowiedzialnych, 

 miejsc składowania. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest ręcznie na kartach ilościowo – wartościowych. 

Uwagi 

Odstępuje się od prowadzenia ewidencji materiałowej do materiałów o drobnej wartości i 

ilości, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zakup 

tych materiałów ewidencjonowany zostanie za pominięciem konta 310, tj. bezpośrednio w 

koszty. 

Z tym, że nie zużyta część materiałów na koniec roku obrotowego podlega spisowi z natury i 

wycenie godziwej bądź według ceny nabycia oraz ujmuje się wartość na koncie 310, korygując 

odpowiednio koszty.  

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach 

zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 

 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w 

układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach 

rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia 

uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących 

koszty (np. faktur korygujących). 

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów 

operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu. 

 

Konto 400 „Amortyzacja” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 

stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 

Na koncie 400 „Amortyzacja” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych 

amortyzowanych w czasie, w korespondencji 

z kontem 071 „Umorzenie środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 

 korekty zmniejszające naliczoną 

amortyzację, w korespondencji z 

kontem 071 „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych”, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów 

amortyzacji na wynik finansowy, w 

korespondencji z kontem 860 „Wynik 

finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. 

Uwagi 
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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” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. 

Na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 odpisy umorzeniowe pozostałych środków 

trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych finansowanych z wydatków 

bieżących, w korespondencji z kontem 072 

„Umorzenie pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych”, 

 wartość materiałów dotyczących działalności 

operacyjnej, odnoszonych bezpośrednio po 

zakupie w koszty, w korespondencji z 

kontami: 101 „Kasa’, 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami”, 

 wartość materiałów dotyczących działalności 

operacyjnej wdanych do zużycia z 

magazynu, w korespondencji z kontem 310 

„Materiały”, 

 zużycie energii elektrycznej, wody, energii 

cieplnej, w korespondencji z kontami: 101 

„Kasa’, 201 „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”. 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących materiałów, odnoszonych 

bezpośrednio po zakupie w koszty, na 

skutek reklamacji u dostawcy tych 

materiałów, w korespondencji z kontem 

201 „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 

 zwrot materiałów dotyczących 

działalności operacyjnej do magazynu, 

w korespondencji z kontem 310 

„Materiały”, 

 wartość materiałów ustaloną w wyniku 

inwentaryzacji na koniec roku, które 

były rozchodowane w momencie ich 

zakupu, a nie zostały do końca roku 

zużyte, dotyczące działalności 

operacyjnej, w korespondencji z 

kontem 310 „Materiały”, 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących energii elektrycznej, 

wody, energii cieplnej, w 

korespondencji z kontem 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami’, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 401: 

 § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 

 § 422 „Zakup środków żywności”, 

 § 424 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, 

 § 426 „Zakup energii”. 

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

poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii. Saldo konta 401 przenosi się w 

końcu roku obrotowego na konto 860. 
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Konto 402 „Usługi obce” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych (remontowych, transportowych, 

projektowych, sprzątania, telekomunikacyjnych, doradztwa, najmu, dzierżawy, bankowych, 

opłat manipulacyjnych, wywozu śmieci, ogłoszeń prasowych itp.) wykonywanych na rzecz 

działalności podstawowej jednostki. 

Na koncie 402 „Usługi obce” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 usługi obce, w korespondencji z kontami: 

101 „Kasa”, 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”. 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących usług obcych, w 

korespondencji z kontem 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 402 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 402: 

 § 427 „Zakup usług remontowych”, 

 § 428 „Zakup usług zdrowotnych”, 

 § 430 „Zakup usług pozostałych”, 

 § 433 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego” 

 § 434  „Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów 

zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”, 

 § 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”, 

 § 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej” 

 § 437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” 

 § 438 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia”, 

 § 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, 

 § 440 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe”. 

Konto 402 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu usług obcych. Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

 

Konto 403 „Podatki i opłaty” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku 

od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty 

administracyjnej. 

Na koncie 403 „Podatki i opłaty” ujmuje się w szczególności: 



 38 

Wn Ma 

 podatki i opłaty obciążające koszty 

działalności operacyjnej: 

 podatek VAT niepodlegający odliczeniu, 

w korespondencji z kontem 225 

„Rozrachunki z budżetami”, 

 podatki i opłaty lokalne, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „rachunek bieżący jednostki”, 225 

„Rozrachunki z budżetami”, 

 wpłaty na PFRON, w korespondencji 

kontem 229 „Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”. 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących podatków i opłat, w 

korespondencji z kontami 225 

„Rozrachunki z budżetami”, 229 

„Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki” 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 403: 

 § 414 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, 

 § 448 „Podatek od nieruchomości”, 

 § 448 „Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa”, 

 § 450 „Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”, 

 § 451 „Opłaty na rzecz budżetu państwa”, 

 § 452 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, 

 § 454 „Opłaty do organizacji międzynarodowych”. 

Konto 403 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu podatków i opłat. Saldo konta 403 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Konto 404 „Wynagrodzenia” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

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

umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Na koncie 404 „Wynagrodzenia” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w 

korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki 

z tytułu wynagrodzeń”. 

 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących wynagrodzeń, w 

korespondencji z kontem 

231„Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń”, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 404 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 
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Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 404: 

 § 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, 

 § 404 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”, 

 § 410 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”, 

 § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”. 

Konto 404 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu wynagrodzeń. Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

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

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

Na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” ujmuje się w szczególności:  

Wn Ma 

 świadczenia na rzecz pracowników 

niezaliczone do wynagrodzeń, obciążające 

koszty działalności operacyjnej, w 

korespondencji z kontami 101 „Kasa”, 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 234 

„Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 

 naliczone składki na ubezpieczenia społeczne 

płacone przez pracodawcę, w korespondencji 

z kontem 229 „Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”, 

 odpisy na ZFŚS, w korespondencji z kontem 

851 „Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”. 

 zmniejszenie poniesionych kosztów 

dotyczących ubezpieczeń społecznych, 

w korespondencji z kontem 229 

„Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”, 

 zmniejszenie odpisów na ZFŚS, w 

korespondencji z kontem 851 

„Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 405: 

 § 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” 

 § 311 „Świadczenia społeczne”, 

 § 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 

 § 412 „Składki na Fundusz Pracy”, 

 § 413 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”, 

 § 444 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. 

Konto 405 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. Saldo konta 405 

przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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

ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za 
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używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i 

zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy 

z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności 

finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. 

Na koncie 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 koszty delegacji krajowych i zagranicznych, 

w korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 234 

„Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 

 pozostałe koszty obciążające koszty 

działalności operacyjnej (ubezpieczenia 

majątkowe, ekwiwalenty dla pracowników 

za zużyte do celów służbowych narzędzia i 

odzież roboczą, odprawy pośmiertne itp.), w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 234 

„Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. 

 zmniejszenie poniesionych pozostałych 

kosztów rodzajowych, w 

korespondencji z kontem 234 

„Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 409: 

 § 303 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”, 

 § 321 „Stypendia i zasiłki dla studentów”, 

 § 324 „Stypendia dla uczniów”, 

 § 325 „Stypendia różne”, 

 § 326 „Inne formy pomocy dla uczniów”, 

 § 441 „Podróże służbowe krajowe”, 

 § 442 „Podróże służbowe zagraniczne”, 

 § 443 „Różne opłaty i składki”, 

 § 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”, 

 § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, 

Konto 409 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych. Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Konto 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 410 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do 

ujęcia na kontach 400-409. Na koncie tym ujmuje się w szczególności nagrody o charakterze 

szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń. 

Na koncie 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 Zakup nagród, w korespondencji z kontami: 

101 „Kasa”, 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 201 „Rozrachunki z dostawcami i 

odbiorcami”. 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 
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Ewidencję szczegółową do konta 410 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 410: 

 § 304 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”. 

Konto 410 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych. Saldo konta 410 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Konto 411 „Pozostałe obciążenia” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 411 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do 

ujęcia na kontach 400-410. Na koncie tym ujmuje się w szczególności wpłaty gmin do innych 

budżetów. 

Na koncie 411 „Pozostałe obciążenia” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 Odprowadzenia należnych wpłat, w 

korespondencji z kontem: 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”. 

 przeniesienie rocznej sumy kosztów na 

koto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 411 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych.  

Uwagi 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych na kocie 411: 

 § 285 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego”. 

Konto 411 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych. Saldo konta 411 przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty 

 

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: 

1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, 

przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i 

kosztów operacyjnych; 

2) podatków nieujętych na koncie 403; 

3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz 

dotacji przekazanych. 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 

 

Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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 i inne dochody gminy, należne na podstawie ustaw lub 
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umów. 

Na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 odpisy i zmniejszenia przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych, w korespondencji z 

kontem 221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 odpisy aktualizujące należności podatkowe, 

w korespondencji z kontem 221 „Należności 

z tytułu dochodów budżetowych”, 

 przeniesienie na koniec roku osiągniętych 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych 

na konto 860 „Wynik finansowy”. 

 przychody z tytułu dochodów 

budżetowych, w korespondencji z 

kontami: 101 „Kasa”, 130 Rachunek 

bieżący jednostki, 221 „Należności z 

tytułu dochodów budżetowych”, 

 przypisanie wymagalnych odsetek 

należnych na koniec każdego kwartału 

od należności podatkowych, w 

korespondencji z kontem 221 

„Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, 

 zmniejszenie odpisów aktualizujących 

należności przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych w zakresie 

podatków lokalnych, w korespondencji 

z kontem 290 „Odpisy aktualizujące 

należności”, 

 zaliczenie do przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych wpływów na 

rachunek bankowy wcześniej uznanych 

za niewyjaśnione, w korespondencji z 

kontem 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 720 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa 

jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków 

pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach 

budżetowych sporządzane przez te organy. 

Uwagi 

Na koncie 720 ujmuje się równowartość dochodów gminy, które nie są ujęte w planach 

finansowych innych jednostek organizacyjnych gminy, bo wpływają bezpośrednio na rachunek 

budżetu gminy, a w szczególności: 

 subwencje i dotacje z budżetu państwa, 

 udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego (do 

ewidencji wprowadzony zostaje pełen zakres wynikający ze sprawozdania 

sporządzonego przez Ministerstwo Finansów). 

Zapisu równowartości z wyżej wymienionych dochodów dokonuje się na koniec roku 

budżetowego. 

W celu sporządzenia rachunku zysków i strat przyjmuje się następujące zasady: w pozycji 

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się dochody budżetowe ujęte na 

koncie 720, z wyłączeniem dochodów z tytułu odsetek od należności podatkowych. Dochody z 

tytułu odsetek od należności podatkowych ujmuje się w pozycji G.II Przychody finansowe 

rachunku zysków i strat – na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej wg klasyfikacji 

budżetowej (§ 0910).  

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

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 
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Konto 750 „Przychody finansowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Na koncie 750 „Przychody finansowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 przeniesienie na koniec roku osiągniętych 

przychodów finansowych na konto 860 

„Wynik finansowy”. 

 otrzymane lub przypisane odsetki z 

tytułu zwłoki w zapłacie należności (z 

wyłączeniem odsetek od należności 

podatkowych), w korespondencji z 

kontami: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 221 „Należności z tytułu 

dochodów budżetowych”, 

 oprocentowanie własnych środków na 

rachunkach bankowych (o ile 

szczególne przepisy lub umowy nie 

stanowią inaczej, w korespondencji z 

kontem 130 „Rachunek bieżący 

jednostki”, 

 przypisanie wymagalnych odsetek 

należnych na konie kwartału (z 

wyłączeniem odsetek od należności 

podatkowych), w korespondencji z 

kontem 221 „Należności z tytułu 

dochodów budżetowych”, 

 zmniejszenie odpisów aktualizujących 

należności dotyczących przychodów 

finansowych, w korespondencji z 

kontem 290 „Odpisy aktualizujące 

należności”, 

 zaliczenie do przychodów finansowych 

wpływów na rachunek bankowy 

wcześniej uznanych za niewyjaśnione, 

w korespondencji z kontem 245 

„Wpływy do wyjaśnienia”.  

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 

jednostce odsetki. 

W celu uzyskania danych do rachunku zysków i strat, ewidencja przychodów finansowych 

prowadzona jest z wyodrębnieniem grup ze wskazaniem tytułu ich uzyskania, w szczególności: 

 dywidendy i udziały w zyskach innych podmiotów gospodarczych, 

 odsetki (od udzielonych pożyczek i zwłoki w zapłacie należności), 

 pozostałe przychody finansowe. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

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

konto 750). 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 
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Konto 751 „Koszty finansowe” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Na koncie 751 „Koszty finansowe” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wartość bilansowa sprzedanych aktywów 

finansowych (według cen nabycia/zakupu), 

w korespondencji z kontami: 140 

„Krótkoterminowe papiery wartościowe”, 

030 „Długoterminowe aktywa finansowe”, 

 zapłacone odsetki od zobowiązań, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 130 

„Rachunek bieżący jednostki”,  

 zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów 

zaciągniętych, w korespondencji z kontem 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań 

dotyczących działalności operacyjnej (z 

wyjątkiem obciążających środki trwałe w 

budowie Wn konto 080), w korespondencji z 

kontami: 101 „Kasa”, 130 „Rachunek 

bieżący jednostki, 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”,  

 odpisy aktualizujące należności dotyczące 

przychodów finansowych, w korespondencji 

z kontem 290 „Odpisy aktualizujące 

należności”. 

 korekty zmniejszające uprzednio 

zaksięgowane koszty, w 

korespondencji z kontami uprzednio 

uznanymi, 

 przeniesienie na koniec roku 

poniesionych kosztów finansowych na 

konto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w 

zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę 

od zobowiązań. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

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” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 

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

kontach: 700, 720, 730, 750. 

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 

2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie; 

3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie 

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

Na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 korekty zmniejszające pozostałe przychody 

operacyjne ze sprzedaży materiałów, 

środków trwałych,  środków trwałych w 

budowie (inwestycji) oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w 

korespondencji z kontami: 201 „Rozrachunki 

z odbiorcami i dostawcami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 przeniesienie na koniec roku wartości 

pozostałych przychodów na konto 860 

„Wynik finansowy”. 

 przychody ze sprzedaży materiałów, 

środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie 

(inwestycji), w korespondencji z 

kontami: 101 „Kasa”, 130 „Rachunek 

bieżący jednostki”, 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami”, 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 otrzymane darowizny pieniężne, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 

130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 darowizny i nieodpłatne otrzymane 

rzeczowe aktywa obrotowe, w 

korespondencji z kontami: 013 

„Pozostałe środki trwałe”, 310 

„Materiały”, 

 odpisanie przedawnionych zobowiązań, 

w korespondencji z kontami: 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 odpisanie równowartości całości lub 

części uprzednio dokonanego odpisu 

aktualizującego wartość należności 

wobec ustania przyczyn ich dokonania 

(z wyjątkiem dotyczących należności z 

tytułu przychodów finansowych), w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności’, 

 należne jednostce wynagrodzenia 

płatnika podatku dochodowego i 

składek ZUS, w korespondencji z 

kontem 221 „Należności z tytułu 

dochodów budżetowych”, 

 nadwyżki inwentaryzacyjne aktywów 

obrotowych, w korespondencji z 

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 zaliczenie do pozostałych przychodów 

operacyjnych wpływów na rachunek 

bankowy uznanych za niewyjaśnione, 

w korespondencji z kontem 245 

„Wpływy do wyjaśnienia”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

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

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 
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Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

 

Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki. 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia 

materiałów; 

2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące 

od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie 

przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. 

Na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wartość sprzedanych materiałów, 

nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa 

obrotowe, w korespondencji z kontem 310 

„Materiały”, 

 naliczone lub zapłacone odszkodowania, 

kary i koszty postępowania spornego 

związane z działalnością operacyjną, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 130 

„Rachunek bieżący jednostki”, 201 

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 odpisane, przedawnione, umorzone 

należności inne niż związane z przychodami 

finansowymi lub funduszami celowymi, 

jeżeli wcześniej nie dokonano odpisu 

aktualizującego, w korespondencji z 

kontami: 201 „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami”, 240 „Pozostałe rozrachunki”, 

 odpisy aktualizujące należności wątpliwe 9z 

wyjątkiem należności z tytułu przychodów 

finansowych), w korespondencji z kontem 

290 „Odpisy aktualizujące należności”. 

 Korekty zmniejszające uprzednio 

zaksięgowane pozostałe koszty 

operacyjne, w korespondencji z 

kontami: 130 „Rachunek bieżący 

jednostki, 201 „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami”, 240 

„Pozostałe rozrachunki”,  

 przeniesienie na koniec roku 

pozostałych kosztów operacyjnych na 

konto 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 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 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw 

i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 800 „Fundusz jednostki” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 
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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 koncie 800 „Fundusz jednostki” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 przeksięgowanie pod datą sprawozdania 

budżetowego zrealizowanych dochodów 

budżetowych (rocznie), w korespondencji z 

kontem 222 „Rozliczenie dochodów 

budżetowych”, 

 przeksięgowanie, w końcu roku 

budżetowego, dotacji z budżetu i środków 

budżetowych wykorzystywanych na 

inwestycje z konta 810 „Dotacje budżetowe, 

płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środków z budżetu na inwestycje”, 

 różnice z aktualizacji środków trwałych – 

zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych, w korespondencji z kontem 011 

„Środki trwałe”, 

 różnice z aktualizacji środków trwałych – 

zwiększenie wartości dotychczasowego 

umorzenia, w korespondencji  z kontem 071 

„Umorzenie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych”, 

 wartość sprzedanych, nieodpłatnie 

przekazanych podstawowych środków 

trwałych, w korespondencji z kontem 011 

„Środki trwałe”, 

 wartość sprzedanych, nieodpłatnie 

przekazanych wartości niematerialnych i 

prawnych, w korespondencji z kontem 020 

„Wartości niematerialne i prawne”, 

 wartość zlikwidowanych podstawowych 

środków trwałych, w korespondencji z 

kontem 011 „Środki trwałe”, 

 wartość zaniechanych środków trwałych w 

budowie(inwestycji), w korespondencji z 

kontem 080 „Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)”, 

 rozliczenie niezawinionego niedoboru 

podstawowego środka trwałego w wartości 

nieumorzonej, zmniejszającego zgodnie z 

decyzją kierownika jednostki fundusz 

jednostki, w korespondencji z kontem 240 

„Pozostałe środki trwałe”, 

 pasywa przejęte od zlikwidowanych 

(połączonych) jednostek, w korespondencji z 

odpowiednimi kontami zespołu „2”, 

 przeksięgowanie straty bilansowej roku 

 przeksięgowanie, pod datą 

sprawozdania budżetowego, 

zrealizowanych wydatków 

budżetowych (rocznie) z konta 223 

„Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

 różnice z aktualizacji środków trwałych 

– zmniejszenie wartości 

dotychczasowego umorzenia, w 

korespondencji z kontem 071 

„Umorzenie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych”, 

 nieodpłatne otrzymanie podstawowych 

środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych i środków 

trwałych w budowie(inwestycje), w 

korespondencji z kontami: 011 „Środki 

trwałe”, 020 „Wartości niematerialne i 

prawne”, 080 „Środki trwałe w 

budowie (inwestycje)”, 

 aktywa przyjęte od zlikwidowanych 

(połączonych) jednostek, w 

korespondencji ze wszystkimi kontami 

zawierającymi salda reprezentujące 

aktywa, występujące na dzień 

likwidacji, 

 przeksięgowanie zysku bilansowego 

roku ubiegłego (w dniu 31 marca roku 

następnego) z konta 860 „Wynik 

finansowy”. 
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ubiegłego (w dniu 31 marca roku 

następnego) z konta 860 „Wynik finansowy”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Ponadto ewidencję szczegółową do konta 800 według potrzeb wewnętrznych 

(sprawozdawczości, analiz). 

Uwagi 

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

 

Konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z 

budżetu na inwestycje” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 810 służy do ewidencji: 

 dotacji budżetowych,  

 środków z budżetu na środki trwałe w budowie (inwestycje). 

Na koncie 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z 

budżetu na inwestycje” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wartość dotacji przekazanych z budżetu w 

części uznanej za wykorzystane lub 

rozliczone, w korespondencji z kontem 224 

„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz 

płatności z budżetu środków europejskich”, 

 równowartość wydatków dokonanych przez 

jednostkę ze środków budżetu na 

finansowanie inwestycji (środków trwałych 

w budowie), w korespondencji z kontem 800 

„Fundusz jednostki”. 

 przeksięgowanie w końcu roku 

obrotowego salda konta 810 na konto 

800 „Fundusz jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję analityczna do konta 810 pozwala na wydzielenie: 

 dotacji budżetowych, 

 środków przekazanych z budżetu na inwestycje. 

Ponadto ewidencję szczegółową do konta 810 według potrzeb wewnętrznych 

(sprawozdawczości, analiz). 

Uwagi 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 

 

Konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 

rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

Na koncie 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” ujmuje się w 

szczególności: 

Wn Ma 

 zmniejszenie długoterminowych należności 

budżetowych (ujęcie ich do należności roku 

bieżącego) w korespondencji z kontem 226 

„Długoterminowe należności budżetowe”. 

 ujęcie długoterminowych należności 

budżetowych, w korespondencji z 

kontem 226 „Długoterminowe 

należności budżetowe”. 
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 zapewnia ustalenie stanu rozliczeń 

międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i 

zmniejszeń. 

Uwagi 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych tworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 

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). 

Na koncie 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 finansowanie z ZFŚS świadczeń socjalnych 

dla osób uprawnionych, w tym zapomogi, w 

korespondencji z kontami: 101 „Kasa”, 135 

„Rachunki środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia”, 201 „Rozrachunki z 

dostawcami i odbiorcami”, 234 „Pozostałe 

rozrachunki z pracownikami”, 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 odpisy aktualizujące należności dotyczące 

ZFŚS, w korespondencji z kontem 290 

„Odpisy aktualizujące należności”, 

 umorzenie pożyczek udzielanych z ZFŚS na 

cele mieszkaniowe, w korespondencji z 

kontem 234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”. 

 naliczenie ZFŚS, w korespondencji z 

kontem 405 „Ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia”, 

 zwiększenia funduszu z tytułu odsetek 

od środków pieniężnych na rachunku 

bankowym, w korespondencji z kontem 

135 „Rachunki środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia”, 

 zwiększenia funduszu z tytułu odsetek 

dotyczących udzielonych z ZFŚS 

pożyczek, w korespondencji z kontami: 

101 „Kasa”, 135„Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami”, 240 „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 dobrowolne wpłaty, darowizny na 

ZFŚS, w korespondencji z kontami 101 

„Kasa”, 135„Rachunki środków 

funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

 zmniejszenie odpisu aktualizującego 

należności dotyczące ZFŚS, w 

przypadku ustania przyczyny 

dokonania tego odpisu, w 

korespondencji z kontem 290 „Odpisy 

aktualizujące należności”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z 

podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń; 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 

poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 
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Uwagi 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw 

państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy 

założycielskie i nadzorujące. 

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, 

a na stronie Ma - stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych 

przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych 

jednostek, w korespondencji z kontem 015. 

Na koncie 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 likwidacja mienia pozostałego po 

zlikwidowanych jednostkach, w 

korespondencji z kontem 015 „Mienie 

zlikwidowanych jednostek”, 

 sprzedaż mienia pozostałego po 

zlikwidowanych jednostkach, w 

korespondencji z kontem 015 „Mienie 

zlikwidowanych jednostek”, 

 wartość mienia zlikwidowanych jednostek 

przejętego na własne potrzeby albo 

przekazanego nieodpłatnie, w korespondencji 

z kontem 015 „Mienie zlikwidowanych 

jednostek”. 

 wartość mienia przejętego przez organ 

założycielski po zlikwidowanych 

przedsiębiorstwach komunalnych, 

jednostkach organizacyjnych ustaloną 

na podstawie bilansów tych jednostek, 

w korespondencji z kontem 015 

„Mienie zlikwidowanych jednostek”, 

  zwiększenie wartości mienia 

przejętego po zlikwidowanych 

jednostkach do wartości wynikającej z 

ewidencji, w korespondencji z kontem 

015 „Mienie zlikwidowanych 

jednostek”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 855 prowadzi się według zlikwidowanych przedsiębiorstw 

lub innych jednostek organizacyjnych. 

Uwagi 

Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych 

jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a 

nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne 

potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego. 

 

Konto 860 „Wynik finansowy” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

Na koncie 860 „Wynik finansowy” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

w końcu roku obrotowego: 

 przeniesienie poniesionych kosztów 

rodzajowych, w korespondencji z kontami: 

400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409, 

 przeniesienie kosztów operacji 

finansowych, w korespondencji z kontem 

751 „Koszty finansowe, 

 przeniesienie pozostałych kosztów 

w końcu roku obrotowego: 

 przeniesienie uzyskanych przychodów z 

tytułu dochodów budżetowych, w 

korespondencji z kotem 720 „Przychody 

z tytułu dochodów budżetowych”, 

 przeniesienie w końcu roku przychodów 

finansowych, w korespondencji z 

kontem 750 „Przychody finansowe”, 
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operacyjnych, w korespondencji z kontem 

761 „Pozostałe koszty operacyjne”, 

w roku następnym pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego: 

 przeniesienie dodatniego wyniku 

finansowego (zysku netto) – pod datą 31 

marca roku następnego – na konto 800 

„Fundusz jednostki”. 

 przeniesienie pozostałych przychodów 

operacyjnych, w korespondencji z 

kontem 760 „Pozostałe przychody 

operacyjne”, 

w roku następnym pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego: 

 przeniesienie ujemnego wyniku 

finansowego (straty netto) – pod datą 31 

marca roku następnego – na konto 800 

„Fundusz jednostki”. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencji szczegółowej do konta 860 nie prowadzi się. 

Uwagi 

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

stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą 31 

marca roku, na konto 800. 

 

2. Konta pozabilansowe 

Konto 975 „Wydatki strukturalne” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych. 

Na koncie 975 „Wydatki strukturalne” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 wydatki strukturalne według klasyfikacji 

wydatków strukturalnych. 

 Równowartość poniesionych w ciągu 

roku wydatków strukturalnych według 

klasyfikacji wydatków strukturalnych 

(zapis techniczny zamknięcia ewidencji 

na koncie 975). 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 975 jest prowadzona według klasyfikacji wydatków 

strukturalnych w celu wykazania tych wydatków w sprawozdaniu Rb-WSa. 

 

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 975 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między 

jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności: 

 wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym 

charakterze, 

 wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami.  

 

Konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

środków budżetowych. 

Na koncie 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 
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 plan finansowy oraz jego korekty.  zrealizowane wydatki budżetowe, 

 wartość planu niewygasających 

wydatków budżetowych do realizacji w 

następnym roku, 

 wartość planu niezrealizowanego i 

wygasłego. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych, czyli według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

Konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych 

dysponenta środków budżetowych. 

Na koncie 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” ujmuje się w szczególności: 

Wn Ma 

 plan finansowy niewygasających wydatków 

budżetowych. 

 równowartość zrealizowanych wydatków 

budżetowych obciążających plan 

finansowy niewygasających wydatków 

budżetowych, 

 wartość planu niewygasających 

wydatków budżetowych w części 

niezrealizowanej lub wygasłej. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 

niewygasających wydatków budżetowych oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Uwagi 

Konto 981 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

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 koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” ujmuje się w 

szczególności: 

Wn Ma 

 równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku budżetowym, 

 równowartość zaangażowanych wydatków, 

które będą obciążały wydatki roku 

następnego. 

 nieopłacone zobowiązania z roku 

ubiegłego, które będą wydatkiem roku 

bieżącego, 

 zaangażowanie powstałe na podstawie 

umów, decyzji i innych postanowień z 

lat ubiegłych, które będą realizowane ze 

środków ujętych w planie finansowym 

roku bieżącego, 

 zaangażowanie powstałe na podstawie 

umów, zleceń, decyzji innych 
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postanowień z roku bieżącego, których 

wykonanie powoduje powstanie 

wydatków w danym roku budżetowym, 

 drobne zakupy powodujące równoczesne 

powstanie zaangażowania i wykonania 

wydatków. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Uwagi 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

 

Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych 

lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 

Na koncie 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych” ujmuje się w 

szczególności: 

Wn Ma 

 równowartość zaangażowanych wydatków 

budżetowych w latach poprzednich, a 

obciążających plan finansowy roku 

bieżącego jednostki, 

 plan finansowy niewygasających wydatków 

przeznaczony do realizacji w roku 

bieżącym. 

 zaangażowanie powstałe na podstawie 

umów, decyzji, zleceń i innych 

postanowień z lat ubiegłych i z roku 

bieżącego, które będą realizowane ze 

środków wydatków budżetowych 

przyszłych lat, 

 zaangażowanie powstałe na podstawie 

umów, decyzji, zleceń i innych 

postanowień z roku bieżącego, których 

wykonanie powoduje powstanie 

wydatków budżetowych przyszłych lat. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Uwagi 

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

budżetowych lat przyszłych. 

 


