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Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Dyrektora                              

Centrum  Usług Wspólnych w Sandomierzu                

Nr   CUW 021-4-2019  z dnia 03 stycznia 2019 r. 

 

Rozdział 1 :ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

§ 1 

 

Charakterystyka jednostki oraz miejsce prowadzenia działalności 

 

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Jednostka 

działa na podstawie Uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 

2015 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową 

Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego z 2016 roku poz. 103), Uchwały Nr XXXI/356/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia z dnia 28 września 2016 roku o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu" oraz o zmianie nazwy 

jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz z Samorządowego Centrum Oświaty                      

w Sandomierzu na Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz uchwał zmieniających 

w/w. 

 

Podstawą działalności jednostki jest plan dochodów i wydatków.  

Podstawowa ( operacyjna ) działalność jednostki obejmuje : 

- obsługę finansowo – księgową jednostek obsługiwanych 

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 

- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych. 

 

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie jednostki pod adresem Centrum Usług 

Wspólnych ul. Leona Cieśli 2, 27 – 600 Sandomierz przez pracowników służb finansowo – 

księgowych. 
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§ 2 

 

Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych 

 

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 

grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał , półrocze, rok. 

Jednostka sporządza sprawozdania okresowe według wzorów i terminów określonych                  

w odrębnych przepisach. 

 § 3 

Księgi rachunkowe 

 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w polskiej walucie.  Podstawę zapisów            

w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji 

gospodarczej wymienione w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-

księgowych”. Zapisy zdarzeń w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie,                     

z zachowaniem kolejności numeracji. 

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, 

ujmuje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego. 

 

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową. 

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które 

tworzą: 

▪ Dziennik 

▪ Księgę główną 

▪ Księgi pomocnicze 

▪ Zestawienia obrotów i sald 

▪ Wykaz składników aktywów i pasywów 

Księgi rachunkowe prowadzone są odrębnie dla każdego rachunku bankowego, tj.: 

▪ dochodów budżetowych, 

▪ wydatków budżetowych, 

▪ funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS), 

▪ Inne rachunki bankowe, utworzone w ramach obowiązujących przepisów. 

 

W ramach poszczególnych rachunków prowadzone są następujące rodzaje dowodów 

księgowych : 
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▪ FA - faktury zakupu 

▪ FS - faktury sprzedaży 

▪ NK - nota księgowa 

▪ PK - polecenie księgowania 

▪ NLP - naliczenia list płac 

▪ PL - plany finansowe 

▪ RK - raport kasowy 

▪ WB - wyciągi bankowe 

▪ WR – wzajemnie rozliczenia 

▪ ZA - zaangażowanie 

▪ ZR - zamknięcie roku 

▪ ZS – zamkniecie sald 

▪ Inne  

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są po zatwierdzeniu złożonego sprawozdania 

finansowego. Dla potrzeb sprawozdawczych księgi rachunkowe mogą być drukowane za 

okresy krótsze. Zgodnie z art. 13 ust 6 ustawy o rachunkowości za równoważne    z wydrukiem 

uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, 

zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla 

przechowywania ksiąg rachunkowych. 

 

Dziennik prowadzony jest w następujący sposób :  

▪ Zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim 

chronologicznie, 

▪ Zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, że pozwala to na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 

▪ Sumy zapisów liczone są w sposób ciągły, 

▪ Jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. 

Księga główna prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady : 

▪ Podwójnego zapisu, 

▪ Systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych , 

▪ Powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 

Księgi pomocnicze stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej.  
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Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane 

nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych 

obowiązuje zapis jednokrotny. 

Ujmowane są na nich: 

  

▪ 900 Obce środki trwałe 

▪ 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

▪ 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 

▪ 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego  

▪ 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych 

do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz rozliczeń                        

z budżetem państwa i z ZUS. 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2005 roku wykorzystywany jest program 

komputerowy System Księgowości Budżetowej FKB firmy RADIX. 

System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych     

w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dokładne informacje dotyczące 

zasad obsługi programu zawiera instrukcja dołączona do programu przez producenta firmę 

Systemy Komputerowe RADIX. 

 

Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie  rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1911). 

 

Z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” konta 

wykazane w planie kont należy traktować jako standardową liczbę kont syntetycznych. Może 

być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie 
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występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści 

ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont. 

 Do ewidencji księgowej służą także konta analityczne.  Pierwsze trzy znaki są numerami 

konta syntetycznego z planu kont.  Każdy kolejny znak jedno lub wielocyfrowy oznacza 

kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego 

poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji 

gospodarczych nie tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według 

rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla 

obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę 

potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych. Wprowadzony wykaz 

kont umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz innych wymaganych przepisami sprawozdań. 

 

 Wykaz kont analitycznych uwzględnia między innymi obligatoryjny obowiązek prowadzenia 

analityki dla : 

▪ środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych; 

▪ rozrachunków z kontrahentami; 

▪ rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję 

wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu 

zatrudnienia; 

▪ operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze 

szczegółowością niezbędną do celów podatkowych); 

▪ operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny 

składników aktywów i do celów podatkowych); 

▪ kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów; 

▪ operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy. 

 

 Księgi pomocnicze mają różną postać: zbiorów kont, kartotek, tabel, komputerowych zbiorów 

danych i innych urządzeń szczegółowo charakteryzujących przedmiot ewidencji konta 

głównego.  
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§ 4 

Ewidencję środków trwałych  

( konto 011) Składniki majątkowe o wartości  powyżej 10 000,00 zł uznane są za środki trwałe 

– obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych. 

 Ewidencję prowadzi się  ilościowo – wartościowo z wykorzystaniem  programu 

komputerowego System Środki Trwałe STW+ firmy RADIX z podziałem na miejsce 

użytkowania, wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych oraz wg grup rodzajowych 

klasyfikacji środków trwałych. 

Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 – „Amortyzacja”.  Amortyzacja 

naliczana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 

użytkowania środka trwałego. 

Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,  jednorazowo za okres 

całego roku i księguje pod  datą 31 grudnia. 

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, 

adaptacji lub modernizacji, wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich 

ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których 

jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy 

suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub 

modernizację w danym roku przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości 

użytkowej w stosunku do wartości z dnia przejęcia środków trwałych do użytkowania. 

 

Środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł , podlegają ewidencji 

wartościowej wg miejsca użytkowania na koncie 013, ewidencji wartościowo – ilościowej 

prowadzonej z wykorzystaniem  programu komputerowego System Środki Trwałe STW+ 

firmy RADIX  z podziałem wg miejsca użytkowania oraz osób odpowiedzialnych. Umarzane 

są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – 

konto 401 – „Zużycie materiałów i energii ” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych”. 

 

Komputery ( stacje robocze) i monitory nie stanowią zestawów komputerowych i wprowadzane 

są do ewidencji  jako odrębne obiekty inwentarzowe na konto 013 bez względu na ich wartość. 
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 Wartości niematerialne i prawne - ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona                            

w  programie komputerowym System Środki Trwałe STW+ firmy RADIX. 

Do wartości niematerialnych i prawnych  o wartości powyżej 10 000,00 zł stosuje się roczne 

stawki amortyzacyjne zgodne z  art. 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych : 

▪ licencje  na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące ( roczna 

stawka amortyzacji 50%); 

▪ licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych 

- 24 miesiące (ma roczna stawka amortyzacji 50%); 

▪ poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy; 

▪ pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy (roczna stawka 

amortyzacji 20%). 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł , podlegają 

ewidencji wartościowej na koncie 020 i umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie 

przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii 

” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych                     

i prawnych”. 

 

Dla wartości niematerialnych i prawnych będzie prowadzone konto 020  odrębnie dla tych 

powyżej i poniżej 10 000 zł . 

 

Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości 

nieprzekraczającej  500,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie 

podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. (np.: mapy, kwietniki, zegary ścienne, 

kosze na śmieci, przedłużacze, wycieraczki, drobne narzędzia, lampy, żyrandole, drabiny 

wieszaki, firany, zasłony, żaluzje, wykładziny, lustra, godła oraz artykuły typu szklanki, 

talerzyki, dzbanki itp.) 

  

Do ewidencji pozostałych środków trwałych konta 013 poza wyżej wymienionymi   

wprowadza się bez względu na wartość: 

▪ meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe)  

▪ komputery, monitory, drukarki, skanery , kserokopiarki, niszczarki, telefony 

komórkowe 
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▪ sprzęt audiowizualny 

▪ aparaty fotograficzne 

▪ odkurzacze, pralki, lodówki 

▪ elektronarzędzia (kosiarki, szlifierki, piły, wiertarki, pilarki ) 

oraz pomoce dydaktyczne o wartości jednostkowej powyżej 200,00 zł 

             

§ 5 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości 

oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych 

według niżej przedstawionych zasad. 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się: 

▪ w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej cenie 

zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie 

podlegający odliczeniu VAT), 

▪ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów 

z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na 

podstawie aktualnej ceny rynkowej,  

▪ środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według 

wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia 

takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia 

zużycia, 

▪ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. 

▪ wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według 

wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej. 

  

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, 

tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 

  2) pozostałe środki trwałe w używaniu ( wyposażenie ) wycenia się według rzeczywistej cen 

zakupu powiększonej o niepodlegający odliczeniu VAT. 

3) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów  poniesionych w okresie budowy, 

montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych 
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środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia 

bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.  

4) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych 

materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio 

w koszty bieżącej działalności operacyjnej. 

5) należności  – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny, 

6) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,  

7) środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej, 

  8) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 

rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do należności wątpliwych zalicza się : 

• należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości 

należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności, 

• należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź 

umorzono postepowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania – w pełnej wysokości należności, 

• należności, gdy w wyniku postepowania egzekucyjnego lub na podstawie innych 

okoliczności lub dokumentów stwierdzono, ze dłużnik nie posiada majątku, z którego 

można dochodzić wierzytelności- w pełnej wysokości, 

• należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób 

prawnych- w pełnej wysokości należności, 

• należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postepowania 

upadłościowego- do wysokości należności 

 

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika: 

• należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% 

kwoty należności. 



10 

 

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień 

bilansowy. 

 

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat 

na koncie 860 „Wynik finansowy”. 

▪ Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem 

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

określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie  

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

▪ Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku przedstawiono 

przy opisie konta 860.  

▪ Saldo konta 860 na koniec roku obrotowego wykazuje:  

- saldo Wn – to strata netto 

- saldo Ma – to zysk netto.  

▪ Saldo konta 860 przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania 

finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”.  

 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzaju kosztów                                     

i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 

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

▪ Wynik ze sprzedaży, 

▪ Wynik z działalności operacyjnej, 

▪ Wynik z działalności gospodarczej, 

▪ Wynik brutto, 

▪ Wynik netto. 

 

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych wynikają z art. 26 i 27 

ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji wprowadzonej 

zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki. 
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W jednostce występują trzy formy przeprowadzenie inwentaryzacji:  

▪ drogą spisu z natury, wyceny spisanych ilości, porównania otrzymanych danych                  

z danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia 

powstałych różnic,  

▪ drogą uzyskania od banków i od kontrahentów potwierdzeń w zakresie należności oraz 

powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów, porównania ich 

zgodności ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych jednostki oraz wyjaśnienie 

i rozliczenie powstałych różnic,  

▪ drogą porównania danych zapisanych w księgach rachunkowych jednostki                                    

z  odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów.  

Spisem z natury obejmuje się następujące składniki aktywów : 

▪ Aktywa pieniężne, z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

▪ Czeki i  inne papiery wartościowe, 

▪ Środki trwałe własne (z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków 

trwałych, które podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji), 

▪ Maszyny i urządzenia wchodzące w skład inwestycji, 

▪ Środki trwałe obce, 

▪ Materiały własne i obce znajdujące się na terenie jednostki. 

 

Drogą pisemnego lub elektronicznego potwierdzenie i uzgodnienie sald inwentaryzuje się: 

▪ Krajowe i zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, 

▪ Kredyty, pożyczki, lokaty, 

▪ Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami, 

▪ Powierzone kontrahentom własne składniki aktywów majątkowych, 

Od obowiązku pisemnego potwierdzenia i uzgodnienia salda zwolnione są:  

▪ Należności sporne i wątpliwe, 

▪ Należności wobec kontrahentów, którzy nie maja obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, 

▪ Rozrachunki z pracownikami, 

▪ Rozrachunki publicznoprawne. 

Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia (potwierdzenia) sald polega na dwustronnym 

potwierdzeniu stanów księgowych (i faktycznych), rozrachunków oraz składników 
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znajdujących się poza jednostką. Uzgodnienie następuje na wniosek jednej ze stron, przy czym 

obowiązek inicjatywy uzgodnienia – zgodnie z ustawą o rachunkowości – ciąży na wierzycielu.  

 

Przedmiotem inwentaryzacji w drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych                           

z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji stanu księgowego aktywów i pasywów są: 

▪ Grunty i trudno dostępne oglądowi środki trwałe (wodociągi, gazociągi, zbiorniki 

podziemne, 

▪ Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) bez maszyn i urządzeń objętych tą 

inwestycją, 

▪ Wartości niematerialne i prawne, 

▪ Należności sporne i wątpliwe, 

▪ Należności wobec kontrahentów, którzy nie maja obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, 

▪ Należności i zobowiązania  publicznoprawne, 

▪ Należności i zobowiązania  wobec pracowników, 

▪ Rozrachunki nie podlegające uzgodnieniu w drodze potwierdzenia sald, 

▪ Należności, które nie zostały potwierdzone pisemnie przez kontrahentów. 

 

Aktywa i pasywa, które nie mogły być inwentaryzowane w drodze spisów z natury lub 

uzgodnienia sald, inwentaryzuje się poprzez porównanie stanów ewidencyjnych                                  

z dokumentacją i przeprowadza się ich weryfikację.  

 

 

§ 6 

Dodatkowe ustalenia 

 

Dochody pobrane przez jednostkę odprowadzane są przez pracownika Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu na rachunek bieżący budżetu miasta zgodnie                                                       

z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  nr SK.3021.16.2011.CG  z dnia 29 marca 2011 roku. 

 

Wprowadza się następujący wykaz przyjętych uproszczeń:  



13 

 

▪ Odsetki od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować w momencie 

ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia  kwartału w wysokości odsetek 

należnych  na koniec tego kwartału,  

▪ Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, 

biletów, opłat abonamentowych , ubezpieczeń majątkowych  i rzeczowych oraz inne 

płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc , nie podlegają rozliczeniom 

w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na 

nieistotny wpływ na sytuację finansową  oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Ustala się próg istotności na 

poziomie 0,5% sumy bilansowej.  Operacje te ujmowane są w całości w kosztach 

miesiąca , w którym został dokonany wydatek. 

▪ Nie ujmuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających                                

z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym 

świadczeń emerytalnych.  

▪ Z budżetu mogą być udzielane zaliczki na: 

o na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki, 

o na pokrycie kosztów podróży służbowej. 

▪ Zaliczka winna być rozliczona do końca miesiąca w którym została udzielona.                   

W przypadku gdy podróż odbywa się na przełomie miesiąca nie później niż 14 dni od 

dnia jej zakończenia 

▪ Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) 

potwierdzające poszczególne wydatki (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych 

ryczałtami). Jeżeli uzyskanie dokumentu, rachunku, faktury, nie było możliwe, 

pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku 

jego udokumentowania 

▪ W celu dotrzymania terminów sprawozdań w okresie sprawozdawczym ujmuje się 

wszystkie dokumenty które wpłynęły do  Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu  

do dnia 5-tego następnego miesiąca, a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy 

– do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po 

tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego                                  

z zastrzeżeniem zamknięcia roku ( miesiąca grudnia ). 
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▪ Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji 

księgowej tego roku jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane 

w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych. 

▪ Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest 

umieszczana bezpośrednio na dowodach księgowych lub dołączona do dowodu                       

w formie wydruku lub luźnej karty. Dołączona informacja jest złączona z dowodem 

księgowym bądź jest jednoznacznie przypisana do ww. dowodu. 

▪ Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym 

charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych 

miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za 

pełen okres rozliczeniowy  i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym 

przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający 

w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg 

miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym. 

▪ Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego                        

i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu 

na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod data 31 grudnia. 

▪ Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na 

potrzeby administracyjno – gospodarcze ( materiały biurowe, materiały gospodarcze, 

środki czystości, druki, formularze ) odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu 

po rzeczywistych cenach zakupu.  

 

§ 7 

Uregulowania w zakresie rozliczeń podatku VAT 

1) Dochody ujmuje się w wartościach netto – bez podatku od towarów i usług (VAT)       

2) Należny podatek VAT przelewany jest z subkonta dochodów. Pomniejszana jest kwota 

dochodów, w których sklasyfikowana została należność niezależnie od tego czy 

należność ta została zapłacona, czy też nie , nawet gdyby wystąpiła wartość ujemna    

3) VAT należny od poszczególnych dochodów przy ich zapłacie jest ujmowany wg 

poszczególnych podziałek klasyfikacji dochodów i ujmowany na koncie analitycznym 

130- VAT 

4) Podatek VAT należny pomniejszony o podatek naliczony podlegający odliczeniu  

(zgodnie z deklaracją cząstkową VAT – 7 )przekazywany jest w ustalonych terminach 

na rachunek Gminy  
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5) Wydatki w ramach właściwych paragrafów, pomniejsza się o kwoty odliczonego 

podatku VAT na podstawie przelewu kwoty podatku VAT z rachunku bankowego 

dochodów jednostki na rachunek bankowy wydatków. Przelewu tego dokonuje się 

najpóźniej w dacie przekazania informacji cząstkowej VAT lub w dacie otrzymania 

zwrotu podatku VAT. 

6) W związku z roczną korektą podatku VAT naliczonego, dokonywaną w roku 

następnym, ewentualne skutki tej korekty będą stanowiły dochody budżetowe (§ 0940) 

lub wydatki budżetowe (§ 4530) oraz ujmowane będą do pozostałych przychodów 

operacyjnych ( konto 760) lub pozostałych kosztów operacyjnych ( konto 761)                 

w korespondencji z kontem 225. 

7) Zasady ujmowania rozliczeń z tytułu VAT w sprawozdaniach jednostki budżetowej: 

▪ W sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane 

dochody budżetowe są kwotami netto 

▪ W sprawozdaniu  RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych kwoty 

wydatków powinny być wykazywane w ramach danego miesiąca w kwotach 

netto, to jest po dokonaniu pomniejszenia wydatków rzeczowych w ramach 

właściwego paragrafu na podstawie przelewu kwoty podatku VAT z rachunku 

bankowego dochodów jednostki na rachunek bankowy wydatków jednostki,         

w przypadku braku możliwości wykazania w sprawozdaniu wydatków                   

w kwotach netto dopuszcza się wykazywanie wydatków w miesiącu ich 

realizacji w kwotach brutto, w miesiącu następnym wydatki podlegają 

pomniejszeniu o odliczony podatek VAT. 

 

§ 8 

System ochrony danych i zbiorów  ksiąg rachunkowych 

Ochronę zbiorów ksiąg rachunkowych przed dostępem osób nieupoważnionych 

zapewnia sprawdzone zabezpieczenie pomieszczeń w których przechowuje się zbiory 

księgowe. Są to atestowane zamki zamontowane w drzwiach oraz system monitoringu. 

Szczególnej ochronie poddane są: 

• sprzęt komputerowy, 

• księgowy system informatyczny, 

• dowody księgowe, 

• dokumentacja  inwentaryzacyjna, 

• sprawozdania budżetowe i finansowe, 

• dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.  
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Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się: 

• Dedykowany serwer bazodanowy z systemem operacyjnym Microsoft 

Windows Server 2016 Essentials z zainstalowanym motorem bazy danych 

Microsoft SQL Server Express Edition with Advanced Services (64-bit). 

• Serwer wyposażony jest w dwa dyski twarde skonfigurowane w topologii 

RAID1  (lustrzane odbicie), co na wypadek awarii jednego z nich zapobiega 

utracie danych. 

• Serwer wyposażony jest w system podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci 

energetycznej (zasilacz awaryjny UPS). 

• Archiwizacja bazy danych z serwera dokonywana jest przez Administratora 

Systemu Informatycznego zatrudnionego w CUW w Sandomierzu  każdego dnia 

roboczego w postaci automatycznej kopii zapasowej całej bazy danych na jednej 

ze stacji roboczej. Kopie bazy danych archiwizowane są przez okres 1 tygodnia 

na dysku magnetycznym a następnie kopia tygodniowa utrwalana jest na nośniku 

optycznym (DVD).  

• Kopie tygodniowe bazy danych przechowywane są w szafie pancernej                                 

w składnicy akt Centrum Usług Wspólnych. 

•   W celu ochrony stacji roboczych przetwarzających dane stosowany jest system 

antywirusowy ESET Endpoint Antywirus wer. 6 – aktualizacja sygnatur baz 

wirusów odbywa się codziennie. 

• Przed atakami z zewnątrz sieć lokalna zabezpieczona jest przez sprzętową zaporę 

typu UTM - Fortigate 60C firmy Fortinet z odpowiednio skonfigurowanymi 

polisami bezpieczeństwa monitorującymi w czasie rzeczywistym wymianę 

danych z siecią internet. 

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku 

obrotowego. Za równoważne z  wydrukiem  uznaje  się  przeniesienie   treści  ksiąg  

rachunkowych  na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu 

informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat. 
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§ 9 

Przechowywanie zbiorów 

▪ zatwierdzone sprawozdania finansowe –  podlegają trwałemu przechowywaniu, 

▪ dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie 

których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty) – 50 lat licząc od 

dnia w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

▪ dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów i innych umów, roszczeń 

dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym - prze 5 lat od 

początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje                         

i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

▪ dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy 

niż 5 lat od upływu ich ważności, 

▪ księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe                   

i dokumenty – przez okres 5 lat, 

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego 

dane dokumenty dotyczą. 

Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce: 

▪ w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upoważnionej przez 

niego osoby, 

▪ poza siedziba jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki                                    

i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów. 

 

§ 10 

 

Zmiany do niniejszego planu kont wynikające z przedmiotowych zmian w obowiązujących 

przepisach oraz z innych przyczyn dokonywane będą w formie aneksów. 

Do dokonywania zmian w wykazach kont /uaktualnianie/ poprzez dopisywanie nowych kont 

do istniejącego wykazu lub sporządzanie nowego wykazu z podaniem daty dokonania 

aktualizacji upoważniam Główną Księgową Centrum Usług Wspólnych. 
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Rozdział 2 : ZAKŁADOWY PLAN KONT  
Przyjmuje się jako podstawę rachunkowości jednostki plan kont określony                

w załączniku Nr 3 do rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 13 września 

2017 roku, z uwzględnieniem poniższych ustaleń: 

 

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „ Koszty według rodzaju i ich 

rozliczenie ”, w związku z tym nie prowadzone będą konta zespołu 5 i 6 . 

- będzie się prowadzić następująca konta ( niewymienione konta nie będą prowadzone      

w związku z niewystępowaniem w jednostce operacji podlegających ewidencji na tych 

kontach ) 

 

 

Wykaz kont 

Zespół  0- „ Aktywa trwałe” 

011 – Środki trwałe                   

013 – Pozostałe środki trwałe  

020 – Wartości niematerialne i prawne 

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

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

zbiorów bibliotecznych 

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

 

Zespół 1 - „Środki  pieniężne  i  rachunki  bankowe” 

130 – Rachunek bieżący jednostki  

133 –  Rachunek VAT prowadzony dla rachunku bieżącego jednostki 

135 – Rachunek środków  funduszy specjalnego przeznaczenia 

139 – Inne rachunki bankowe 

141 – Środki pieniężne w drodze 

 

 

Zespół 2 - „Rozrachunki  i  rozliczenia ” 

 

201 – Rozrachunki z  odbiorcami i dostawcami 

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych  

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych 
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225 – Rozrachunki z budżetami 

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” 
 

300 – Rozliczenie zakupu 

 

Zespół 4 – „ Koszty według  rodzajów i ich rozliczenie „ 

 

400 – Amortyzacja 

401 – Zużycie materiałów i energii 

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

inwestycje 

851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

860 – Wynik finansowy 

 

2. KONTA  POZABILANSOWE 

900 –   Obce środki trwałe 

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
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Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,  

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  

oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 
 

Zespół 0 - "Majątek trwały" 
 

Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 

− rzeczowego majątku trwałego, 

− wartości niematerialnych i prawnych, 

− umorzenia składników aktywów trwałych, 

 

Konto 011 - "Środki trwałe" 

Wn Ma 

• przychody nowych lub używanych 

środków trwałych pochodzących z 

zakupu gotowych środków trwałych lub 

inwestycji oraz wartość ulepszeń 

zwiększających wartość początkową 

środków trwałych, 

• przychody środków trwałych nowo 

ujawnionych, 

• nieodpłatne przyjęcie środków 

trwałych, 

• zwiększenia wartości początkowej 

środków trwałych dokonywane na 

skutek aktualizacji ich wyceny.  

• wycofanie środków trwałych                   

z używania na skutek ich likwidacji,               

z powodu zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży oraz nieodpłatnego 

przekazania, 

• ujawnione niedobory środków trwałych, 

• zmniejszenia wartości początkowej 

środków trwałych dokonywane na 

skutek aktualizacji ich wyceny. 

 

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

środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością, które nie podlegają ujęciu na 

koncie 013. 

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

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

ujmuje się na koncie 071.  

Konto 011 może wykazywać saldo Wn  które oznacza stan środków trwałych w wartości 

początkowej. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Do konta 011 „Środki trwałe” prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą: 

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych                             

i ewentualnego jej zwiększenia lub zmniejszenia, 

2) obliczenie amortyzacji i umorzenia poszczególnych środków trwałych. 

3) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe 

 

Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służą: 

 

1) księga obiektów inwentarzowych, 

2) tabele amortyzacyjne. 

3) program komputerowy System Środki Trwałe STW+   
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Typowe zapisy na koncie 011 z określeniem kont korespondujących: 

 

 

Wn Ma 

Zakup gotowych środków trwałych bez 

montażu 

080, 240 

Otrzymanie środka trwałego w formie 

darowizny 

 

a) wartość dotychczasowego umorzenia 071 

b) wartość nieumorzona 800 

Ujawnione nadwyżki 240 

Ulepszenie w obcych środkach trwałych 080 

 Wycofanie środka trwałego z używania: 

071 a) wartość dotychczasowego umorzenia  

800 b) wartość nieumorzona 

 Nieodpłatne przekazanie środków trwałych         

(na podstawie decyzji i pokwitowanie 

odbioru) 

071 a) dotychczasowe umorzenia  

800 b) wartość nieumorzona 

 Zmniejszenie wartości początkowej 

071 a) dotychczasowe umorzenia  

800 b) wartość nieumorzona 

800 Aktualizacja wyceny 

 Rozchód niedoborów 

240 a) wartość netto (nieumorzona) 

071 b) dotychczasowe umorzenia  

 

 

Rozchód wartości ulepszeń w obcych 

środkach trwałych 

071 a) dotychczasowe umorzenia  

800 b) wartość nieumorzona 

 

 

Konto 013 - "Pozostałe środki trwale" 

 

Wn Ma 

zwiększenia stanu i wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych znajdujących 

się w używaniu: 

 

zmniejszenia stanu i wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych znajdujących 

się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia 

ujmowanego na koncie 072: 

• wycofanie środków trwałych z używania 
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• środki trwałe przyjęte do używania z 

zakupu lub inwestycji, 

• nadwyżki środków trwałych w używaniu, 

• nieodpłatne otrzymanie środków 

trwałych.  

 

•  na skutek likwidacji, zniszczenia lub 

zużycie sprzedaży, nieodpłatnego 

przekazania oraz zdjęcia z ewidencji 

syntetycznej, 

• ujawnione niedobory środków trwałych 

w używaniu.  

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowe 

pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, wydanych do 

używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu podlegają umorzeniu 

lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydanie do używania. 

Na koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości pozostałych 

środków trwałych w używaniu, jeśli podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. 

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

się w używaniu w wartości początkowej. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Do konta 013 należy prowadzić szczegółową ewidencję ilościowo - wartościową 

umożliwiającą ustalenie wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych 

oddanych do używania poszczególnym osobom i komórkom organizacyjnym . Do 

szczegółowej ewidencji pozostałych środków trwałych służą księgi inwentarzowe oraz 

program komputerowy System Środki Trwałe STW+ . 

 

Typowe zapisy na koncie 013 z określeniem kont korespondujących: 

Wn Ma 

Zakup pozostałego środka trwałego 201, 080, 310 

Ujawnione nadwyżki 240 

Otrzymanie nieodpłatnie używanego środka 

od innych jednostek budżetowych na 

podstawie decyzji właściwego organu 

072 

Darowizny od innych jednostek i osób 

pozostałych środków trwałych 

760 

072 Rozchód środków w wyniku zużycia lub 

sprzedaży 

240 Rozchód wynikający z niedoborów lub szkód 

072 Nieodpłatne przekazanie oraz wyłączenie 

środków z ewidencji ilościowo-wartościowej 

 

 

Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne" 

 

Wn Ma 

• zwiększenia stanu wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych 

• zmniejszenia stanu wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych, 

z wyjątkiem umorzenia, które jest 

ujmowane na kontach 071  i 072 
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Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem 

umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. 

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

i prawnych  w wartości początkowej. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Do konta prowadzi się ewidencję  w przekrojach niezbędnych do ustalenia umorzenia na 

koncie 071 i na koncie 072. Do szczegółowej ewidencji wartości niematerialnych                     

i prawnych służą księgi inwentarzowe oraz program komputerowy System Środki Trwałe 

STW+. 

 

Typowe zapisy na koncie 020 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych 201, 240 

Otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek 

budżetowych  wartości niematerialne i prawne 

umarzane stopniowo 

 

a) wartość dotychczasowego umorzenia  071 

b) wartość nieumorzona 800 

Otrzymane wartości z darowizn umarzane 

stopniowo 

800 

Otrzymane wartości od innych jednostek 

budżetowych umarzane w 100% 

 

Nowe 760 

używane 072 

Przyjęcie wartości niematerialnych                   

i prawnych wynikających z zakończenia 

inwestycji 

080 

 Rozchód wartości umarzanych stopniowo 

071 a) wartość dotychczasowego umorzenia  

800 b) wartość nieumorzona 

072 Rozchód wartości umorzonych jednorazowo 

w 100% 

 

 

Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 

 

Wn Ma 

• zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

• zwiększenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 
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Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane                       

w korespondencji z kontem 400.  

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

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

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

do kont 011  i 020. 

Typowe zapisy na koncie 071 z określeniem kont korespondujących: 

Wn Ma 

Wyksięgowanie umorzenia w związku            

z likwidacją wynikającą ze zniszczenia lub 

zużycia środków trwałych 

011 

Wyksięgowanie umorzenia w związku            

z rozchodowaniem wartości niematerialnych   

i prawnych 

020 

Wyksięgowanie umorzenia w związku ze 

sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem 

środków trwałych  

011 

 

Wyksięgowanie umorzenia w związku ze 

sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem  

wartości niematerialnych i prawnych 

020 

Wyksięgowanie umorzenia w związku            

z rozchodowaniem niedoborów środków 

trwałych  

011 

Wyksięgowanie umorzenia w związku            

z rozchodowaniem niedoborów wartości 

niematerialnych  i prawnych 

020 

Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia 

wskutek zmniejszenia wartości środków 

trwałych w wyniku aktualizacji 

800 

400 Umorzenie podstawowych środków trwałych 

oraz podstawowych wartości niematerialnych 

i prawnych 

011 Dotychczasowe umorzenie podstawowych  

środków trwałych otrzymanych od innych 

jednostek na podstawie decyzji organu 

020 Dotychczasowe umorzenie wartości 

niematerialnych i prawnych otrzymanych od 

innych jednostek na podstawie decyzji organu 

800 Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku 

z podwyższeniem z tytułu aktualizacji 

wartości początkowej podstawowych 

środków trwałych.  
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Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych , wartości niematerialnych i 

prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" 

 

Wn Ma 

• zmniejszenia wartości umorzenia, 

odpowiadającego wartości 

rozchodowanych pozostałych środków 

trwałych  oraz wartości niematerialnych  

i prawnych  (z powodu zużycia lub 

zniszczenia, niedoboru szkody, 

przekazania nieodpłatnego lub          

sprzedaży) 

• zwiększenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

umorzonych jednorazowo w pełnej 

wartości, w miesiącu wydania do 

używania, 

• umorzenia nowych, wydanych do 

używania środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

obciążające odpowiednie koszty,  

• umorzenie dotyczące nadwyżek środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych           

i prawnych otrzymanych nieodpłatnie 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej 

wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji 

z kontem 401.  

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.  

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według wyodrębnionych umorzeń pozostałych środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Typowe zapisy na koncie 072 z określeniem kont korespondujących: 

Wn Ma 

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia 

pozostałych środków trwałych, pozostałych 

wartości niematerialnych  i prawnych 

rozchodowanych z tytułu :  

 

likwidacji, sprzedaży 013,  020 

nieodpłatnego przekazania  013, 020  

niedoboru lub szkody 240 

Wyłączenie z ewidencji księgowej ilościowo 

– wartościowej  

013, 020 

401 Umorzenie naliczone od wydanych do 

użytkowania nowych pozostałych środków 

trwałych , wartości niematerialnych i 

prawnych  

800 Umorzenie pozostałych środków trwałych 

otrzymanych jako pierwsze wyposażenie 

nowego obiektu sfinansowanych ze środków 

na inwestycje 
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013,14, 020 Umorzenie dotychczasowe pozostałych 

środków trwałych, pozostałych wartości 

niematerialnych i prawnych otrzymanych na 

podstawie decyzji administracyjnej od innej 

jednostki budżetowej 

 

Konto 080 - "Środki trwałe w budowie ( Inwestycje )" 

 

Wn Ma 

ujmuje się w szczególności: 

• poniesione koszty dotyczące środków 

trwałych w budowie w ramach 

prowadzonych inwestycji zarówno przez 

obcych wykonawców, jak i we własnym 

zakresie, 

• poniesione koszty dotyczące 

przekazanych do montażu, lecz jeszcze 

nie oddanych do używania maszyn, 

urządzeń oraz innych przedmiotów, 

zakupionych od kontrahentów oraz 

wytworzonych w ramach własnej 

działalności gospodarczej. 

• poniesione koszty ulepszania środka 

trwałego (przebudowa, rozbudowa, 

rekonstrukcja, lub modernizacja), które 

powodują zwiększenie wartości 

użytkowej środka trwałego, 

 

Wartość uzyskanych efektów, 

a w szczególności: 

• środków trwałych, 

• wartości sprzedanych i nieodpłatnie 

przekazanych inwestycji, 

 

 

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 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów 

gotowych środków trwałych. 

Na koncie 080 ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji 

poniesionych na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub zwiększające wartość 

już istniejących podstawowych środków trwałych oraz  nowe pozostałe środki trwałe 

stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów. 

Koszty inwestycji obejmują wartość (w cenie nabycia) wszystkich zużytych do wytworzenia 

rzeczowych składników i wykonanych robót i usług obcych, wartość świadczeń własnych, 

wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości 

wytworzonych przedmiotów aktywów trwałych, w tym również: 

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych, 

- naliczone za czas trwania inwestycji różnice kursowe od zaciągniętych przez inwestora   

zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu lub budowy środków trwałych, 

- opłaty (np. notarialne, sądowe), odszkodowania dla osób fizycznych i jednostek 

gospodarczych związane z wykonywaną budową. 

Do inwestycji zalicza się w szczególności koszty: 

− dokumentacji projektowej inwestycji, 

− badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych, 

− przygotowania terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji pomniejszone  
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o przychody z likwidacji budynków i budowli zlikwidowanych w związku                     

z wykonywaniem nowych inwestycji, 

− nabycia gruntów i innych składników rzeczowego majątku trwałego oraz koszty 

wnoszenia budynków i budowli, wyłącznie z ich sprzątaniem poprzedzającym oddanie 

do używania, 

− opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy inwestycji oraz                      

z tytułu uzyskania lokalizacji pod budowę, 

− odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów 

zajętych na potrzeby inwestycyjne, 

− założenia stref ochronnych, 

− założenia zieleni, 

− poniesione w obcych środkach trwałych, a związane z przebudową, rozbudową, 

modernizacją i adaptacją tych obiektów na potrzeby inwestora (użytkownika), tzw. 

ulepszenie obcych środków trwałych, 

− ulepszenia własnych, już istniejących podstawowych środków trwałych, 

− zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie urządzeń technicznych, maszyn                  

i środków transportu, 

− transportu, załadunku i wyładunku oraz montażu, 

− nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy, 

− ubezpieczeń majątkowych środków trwałych w budowie, 

− zagospodarowania pomelioracyjnego, 

− przygotowania eksploatacji nowo budowanych zakładów lub obiektów, które 

poniesiono przed przekazaniem inwestycji do używania (np. szkolenie kadr dla 

nowych inwestycji), 

− nabycia podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, 

− nie podlegający odliczeniu lub zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT) 

dotyczący inwestycji, 

− cła i innych opłat związanych z nabyciem środków trwałych, 

− inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów 

środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz 

skalkulowanie   ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków  

trwałych. 

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

i ulepszeń. 

Typowe zapisy na koncie 080 z określeniem kont korespondujących: 

Wn Ma 

Dostawy i usługi wynikające z przygotowania 

i realizacji inwestycji 

 

Wykonane przez kontrahentów zewnętrznych 201, 240 

 

Zakup od innych jednostek środków trwałych 

w budowie 

240 

Wypłaty wynagrodzeń dla osób fizycznych 

zatrudnionych doraźnie do prac związanych z 

inwestycją 

231 

Rozliczenie kosztów zakupu gotowych 130 ,201 
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środków trwałych  

Cło i inne opłaty związane z nabyciem 

składników lub praw związanych z inwestycją 

225,240 

Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w 

budowie 

800 

011, 013, 020 Przyjęcie do używania środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

uzyskanych w wyniku inwestycji 

011 Rozliczenie kosztów ulepszenia własnych 

środków trwałych 

800 Nieodpłatne przekazanie środków trwałych w 

budowie ( na podstawie decyzji właściwego 

organu) 

 

Zespół 1-„Środki pieniężne i rachunki bankowe” 

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

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach, 

2) krótkoterminowych papierów wartościowych, 

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach, 

4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych, 

5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

 

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków 

pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki" 

 

Wn Ma 

wpływy środków budżetowych: 

• otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych zgodnie z planem 

finansowym oraz dla dysponentów 

niższego stopnia, w korespondencji z 

kontem 223, 

• z tytułu zrealizowanych dochodów 

budżetowych (ewidencja szczegółowa 

według podziałek klasyfikacji dochodów 

budżetowych), w korespondencji z 

kontem 221 lub innym właściwym 

kontem. 

 

• zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie 

z planem finansowym jednostki 

budżetowej, (ewidencja szczegółowa 

według podziałek klasyfikacji wydatków 

budżetowych), w korespondencji z 

właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3,7  

lub 8, 

• okresowe przelewy dochodów 

budżetowych do budżetu, w 

korespondencji z kontem 222, 

 

 

 

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

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

finansowym. 

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych.  
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Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana 

technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych 

obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub 

innych określonych odrębnymi przepisami. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż 

dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości 

obrotów. 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie 

finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

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

rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald 

wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

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

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

budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku, 

2) 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 budżetowych 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. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

A. Subkonto wydatków 

Wpływają: 

- środki pieniężne przekazywane przez dysponentów wyższego stopnia dysponentom 

niższego stopnia, 

- środki pieniężne stanowiące zwrot wydatków dokonywane w tym samym roku w którym 

poniesiono wydatki (zaliczki, nadpłaty, zwrot dotacji przekazanych w danym roku) 

Z subkonta  wydatków dokonywane są: 

- realizowane na podstawie planów finansowych wydatki budżetowe jednostki 

- zwroty do dysponentów wyższego stopnia niewykorzystanych środków na wydatki 

Ewidencję analityczną zrealizowanych wydatków prowadzi się wg podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz z podziału na poszczególnych dysponentów. 

B. Subkonto dochodów 

Wpływają: 

- wpłaty dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe, 

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot nastąpił po upływie okresu przejściowego 

roku budżetowego, w którym wydatku dokonano 

- oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. 

Z subkonta dochodów dokonywane są: 

- zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, 

- zwroty nadpłat dochodów nienależnie pobranych. 

-    okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu                     

samorządu  

Analityczna ewidencja do konta 130 jest prowadzona z wyodrębnieniem obrotów i sald 

dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych z jednoczesnym grupowaniem według 

podziałek klasyfikacji budżetowej . 

 

Typowe zapisy na koncie 130 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

A. Wydatki  

Wpływy środków od dysponenta wyższego 

stopnia przeznaczone  na realizację  

wydatków przewidzianych w planie 

finansowym 

223 

Wpływy z tytułu omyłek bankowych i ich 

korekt 

 240 

Sumy zwrócone na rachunek wydatków 

budżetowych w roku ich dokonania: 

 

1. Z innych rachunków bankowych 135,139 

2. Przelewy z tytułu zwrotu wydatków   

a) dotyczące należności ujętych na kontach 

rozrachunkowych 

201, 225, 229, 231, 240 

b) dotyczące zmniejszenia uprzednio 

zaksięgowanych kosztów  

401-405, 409 – 411 

B. Dochody  

Wpływy z tytułu zrealizowanych przez 

jednostkę dochodów budżetowych z tytułu 

należności przypisanych  

221  

Wpływy niewyjaśnionych wpłat z tytułu 

dochodów budżetowych 

245 

Zrealizowane dochody związane 

bezpośrednio z podstawową działalnością 

jednostki nie ujęte na rozrachunkach 

720 

Odsetki od środków zgromadzonych na 

rachunku bieżącym 

750 

Wpływy z najmów i dzierżawy składników 

majątkowych 

760 

Wpływ kar i odszkodowań  760 

Wpływ darowizn pieniężnych 

 

760 

 

Wpływ kaucji 240 

C. Rozliczenie VAT  

Wpływ  z rachunku VAT  na realizacje 

płatności faktury w części odpowiadającej 

podatkowi vat przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności 

133 

Wpływ  z rachunku VAT środków, które będą 

przekazane na rachunek VAT jst. 

133 

A. Wydatki  

240 Omyłkowe obciążenia bankowe 



 32 

201, 229, 231, 234, 240 Zapłata ujętych na kontach rozrachunkowych 

zobowiązań  

401-405, 409 – 411 Zapłata rachunków nie ujętych na 

rozrachunkach księgowanych bezpośrednio w 

koszty 

225 Przelew podatku 

229 Przelew składek na ZUS 

231 Przelew wynagrodzeń 

223 Zwrot niewykorzystanych środków 

budżetowych na wydatki na rachunek budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego 

751 Zapłata odsetek za nieterminowe 

uregulowanie zobowiązań 

240 Zwrot kaucji 

240 Przelew  równowartości odpisu  na ZFŚS 

402 Prowizje bankowe 

B. Dochody  

222 Przelew pobranych przez jednostkę dochodów 

budżetowych na rachunek budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego  

225 Przekazanie na rachunek jst VAT należnego 

w wysokości nadwyżki nad podatkiem 

naliczonym  

245 Kwoty wyjaśnionych wpłat dochodów i ich 

zwrot 

221, 720,760 Zwrot nadpłat w dochodach budżetowych 

C. Rozliczenie VAT  

133 Przekazanie na rachunek VAT , podatku VAT 

z faktury opłaconej w mechanizmie 

podzielonej płatności 

225 Odprowadzenie na rachunek VAT jst 

należnego VAT pozyskanego w mechanizmie 

podzielonej płatności 
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Konto 133 - "Rachunek VAT prowadzony do rachunku bieżącego jednostki" 

 

Wn Ma 

• Należny VAT od faktur sprzedaży 

zapłacony z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności 

• Zwrot nadpłaconego lub zmniejszonego 

VAT wykazanego w fakturach 

korygujących dostawcy  (obniżenie 

podstawy opodatkowania )                          

w mechanizmie podzielonej płatności. 

 

• Zapłaty podatku VAT naliczonego na 

rachunek VAT dostawcy                                   

z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności  

• Przekazanie środków na rachunek VAT 

jst , 

• Zwrot nadpłaconego lub zmniejszonego 

VAT wykazanego w fakturach 

korygujących jednostki (obniżenie 

podstawy opodatkowania)                              

w mechanizmie podzielonej płatności. 

 

 

 

Konto 133 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym VAT 

prowadzonym dla rachunku bieżącego jednostki będącej czynnym podatnikiem VAT               

Zapisy na koncie 133 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych.  

Księgowanie przepływów środków pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym i prowadzony do 

niego rachunkiem VAT dokonuje się jednym zapisem w korespondencji pomiędzy kontami 

130 i 133 VAT.  Zważywszy na automatyczny charakter wykonania tej operacji przez bank. 

Analityczna ewidencja do konta 130 jest prowadzona z wyodrębnieniem obrotów i sald 

dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych z jednoczesnym grupowaniem według 

podziałek klasyfikacji budżetowej . 

 

Typowe zapisy na koncie 133 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Wpływy VAT należnego z tytułu zapłaty 

faktury w mechanizmie podzielonej płatności 

130 

Zwrot środków z tytułu  obniżenie podstawy 

opodatkowania VAT w fakturach 

korygujących dostawcy w mechanizmie 

podzielonej płatności 

 130 

130 Przekazanie środków na zapłatę kwoty VAT 

wykazanej w fakturze od dostawcy, którą 

jednostka będzie płacić z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności 

130 Przekazanie środków na rachunek VAT jst , 

 

130 Zwrot nadpłaconego lub zmniejszonego VAT 

w fakturach korygujących jednostki dla 

odbiorcy (obniżenie podstawy 

opodatkowania) w mechanizmie podzielonej 

płatności. 
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Konto 135 - "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia" 

 

Wn Ma 

• wpływy środków na rachunki bankowe • wypłaty środków z rachunków bankowych 

 

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia,                                 

a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych 

funduszy, którymi dysponuje jednostka. 

Ewidencjonuje się na nim  przede wszystkim środki zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

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

na rachunkach bankowych funduszy. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla każdego funduszu odrębnie. 

Typowe zapisy na koncie 135 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Wpłata równowartości odpisów na własny 

ZFŚS 

 851,240 

 

 

Przypisane odsetki od środków funduszu 

świadczeń socjalnych 

851 

Przelewy z tytułu zwrotu zaliczek,  pożyczek 

wraz z należnymi odsetkami 

234, 240, 851 

Wpływy z tytułu błędów i omyłek bakowych  

oraz ich korekty 

240 

201, 231, 234, 240 Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 

rzecz działalności finansowanej z funduszu 

socjalnego, przelew udzielonych pożyczek na 

cele mieszkaniowe 

 

225 Przelew podatku 

229 Przelew składek na ZUS 

240 Omyłkowe obciążenia bankowe 

 

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 

 

Wn Ma 

• wpływy wydzielonych środków 

pieniężnych z rachunków bieżących oraz 

sum depozytowych i na zlecenie 

• wypłaty środków pieniężnych dokonane               

z wydzielonych rachunków bankowych 

 

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 

innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. 
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W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych: 

1) sum depozytowych, 

2) sum na zlecenie. 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych.  

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

znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków 

pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także powinna zapewnić 

sprostanie obowiązkom sprawozdawczym. 

 

Typowe zapisy na koncie 139 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Wpływ na rachunek pomocniczy 

równowartości wstrzymanych kaucji 

gwarancyjnych przy zapłacie za usługi 

remontowo –budowlane wykonane dla 

jednostki budżetowej 

240 

 

 

 

 

 

Wpłata na pomocniczy rachunek bankowy 

jednostki  budżetowej sum depozytowych z 

tytułu: kaucji , wadiów i zabezpieczenia 

pieniężnego 

240 

Odsetki od sum depozytowych  stanowiących 

własność osób fizycznych 

240 

Błędy w wyciągach bankowych i ich 

sprostowania 

240 

231, 240 Przelew z tytułu zwrotu kaucji, wadiów , sum 

zabezpieczenia i innych sum depozytowych 

240 Błędy w wyciągach bankowych i ich 

sprostowanie 

240, 402 Obciążenia bankowe z tytułu kosztów 

prowadzenia rachunku i opłat za operacje 

 

Konto141 – „Środki pieniężne w drodze” 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.  

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

stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Konto 141 może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze . 

Konto 141 służy  do ewidencji przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami 

bankowymi jednostki budżetowej oraz między kasą a rachunkami bankowymi. 

Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są na przełomie okresu sprawozdawczego.  

 

Typowe zapisy na koncie 141 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

Przelewy środków między rachunkami 

bankowymi jednostki (konieczne w 

przypadku otrzymania dowodów bankowych 

z różnymi datami ) 

130,135 ,139 

130,135, 139 Wpływ środków pieniężnych w drodze na 

rachunki bankowe 

 

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 rozliczeń środków budżetowych, środków 

europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i nie podlegających 

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

rozliczeń związanych  z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie 

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

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

według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych według 

poszczególnych walut. 

 

 

Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

 

Wn Ma 

• powstałe należności i roszczenia oraz 

spłatę i zmniejszenie zobowiązań 

• powstałe zobowiązania oraz spłatę 

i zmniejszenie należności i roszczeń 

 

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 budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które 

ujmowane są na koncie 221. 

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę                                

i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i 

zmniejszenie należności i roszczeń. 

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

stan zobowiązań. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności             

i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.  

Typowe zapisy na koncie 201 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zapłata zobowiązań za dostawy i usługi  130,135 
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Zaakceptowane przez dłużników należności z 

tytułu kar i odszkodowań związanych              

z dostawami 

750 

 

 

Naliczone należności od odbiorców z tytułu 

odsetek za  zwłokę w regulowaniu należności 

jednostki 

750 

Odpisanie zobowiązań przedawnionych i 

umorzonych 

760 

Faktury korygujące zmniejszające kwotę 

zobowiązań wobec dostawcy  

013,300, 401- 405, 409-411 

013, 020,  080 , 300,401- 405, 409-411 Zobowiązania wynikające z faktur vat lub 

rachunków dotyczących zakupu materiałów      

i usług, środków trwałych, wartości 

niematerialnych i  prawnych , robót 

inwestycyjnych . Wartość w cenie zakupu i 

niepodlegający odliczeniu VAT 

225 Wartość naliczonego w fakturach VAT 

podlegającego odliczeniu od VAT należnego 

751 Zobowiązania wobec dostawców z tytułu 

wymagalnych odsetek za zwłokę w zapłacie 

761 Zobowiązania wobec dostawców z tytułu kar 

umownych 

761 Odpisanie należności przedawnionych                 

i umorzonych 

851 Zobowiązania z tytułu działalności socjalnej 

 

Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" 

 

Wn Ma 

• ujmuje się ustalone należności  z tytułu 

dochodów budżetowych i zwroty nadpłat 

 

• ujmuje się wpłaty należności z tytułu 

dochodów budżetowych oraz odpisy 

(zmniejszenia) należności 

 

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

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.  

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników                           

i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów , których należności dotyczą. 

Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też stosowana 

alternatywnie na kontach korespondujących z kontem należności z tytułu dochodów 

budżetowych.  

Typowe zapisy na koncie 221 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

Należności z tytułu dochodów budżetowych 

związanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki 

 720 

Należności z tytułu najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

 760 

Zwroty dochodów budżetowych nienależnie 

wpłaconych lub przypisanych do zwrotu 

 130 

VAT należny od sprzedaży wynikający z 

wystawionych faktur 

225 

 130 Wpłata należności z tytułu przypisanych 

dochodów 

720, Zmniejszenie uprzednio przypisanych 

należności z tytułu dochodów budżetowych 

związanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki 

761 Odpisanie należności przedawnionych                 

i umorzonych 

 

 

Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

 

Wn Ma 

• ujmuje się dochody budżetowe przelane 

do budżetu, w korespondencji z kontem 130 

• ujmuje się w ciągu roku budżetowego 

roczne przeksięgowania zrealizowanych 

dochodów budżetowych na konto 800, na 

podstawie sprawozdań budżetowych 

 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych. 

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

zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu. 

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 

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

 

Typowe zapisy na koncie 222 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Przelew pobranych przez jednostkę dochodów 

budżetowych na rachunek jednostki 

samorządu terytorialnego 

130 

 

800 roczne przeniesienie na podstawie 

sprawozdań budżetowych zrealizowanych 

dochodów budżetowych jednostek 
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Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

 

Wn Ma 

• roczne przeniesienia, na podstawie 

sprawozdań  budżetowych, 

zrealizowanych wydatków budżetowych 

na konto 800, 

 

• okresowe wpływy środków budżetowych 

otrzymanych na pokrycie wydatków 

budżetowych jednostki oraz 

przeznaczonych dla dysponentów 

niższego stopnia, w korespondencji                     

z kontem 130 

 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych , w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich. 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych 

otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 

wyższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w 

korespondencji z kontem 130. 

 

Typowe zapisy na koncie 223 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zwrot dysponentowi wyższego stopnia 

niewykorzystanych do końca roku środków na 

wydatki 

 

130 

Roczne przeniesienie na podstawie 

sprawozdań budżetowych zrealizowanych 

wydatków budżetowych jednostek 

800 

130 Wpływy środków budżetowych od 

dysponentów wyższego stopnia 

 

Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" 

 

Wn Ma 

• ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do 

budżetu 

• VAT naliczony przy zakupie towarów i 

usług podlegający odliczeniu  

• Przekazanie do jst nadwyżki VAT 

należnego nad VAT naliczonym lub 

podatku VAT należnego w całej 

wysokości 

• kompensata VAT naliczonego z VAT 

należnym   

• zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od 

budżetów 

• należny VAT od wystawionych faktur  

• przekazanie na rachunek wydatków z 

rachunku dochodów kwoty VAT 

naliczonego kompensowanej z VAT 

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

podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. 

Konto to służy również do rozliczeń VAT naliczonego i należnego w ramach scentralizowanego 

podatku VAT . 

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

wobec budżetów. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

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

Dochody i wydatki jednostki budżetowej związane są z należnym i naliczonym podatkiem 

VAT. Ewidencja rozliczeń VAT musi respektować założenia o uznawaniu dochodów 

budżetowych za wykonane w kategoriach netto ( bez należnego VAT ), natomiast wydatków 

budżetowych w kategoriach brutto ( łącznie z naliczonym VAT). Zwrot naliczonego VAT         

w ciągu tego samego roku jest traktowany jako zmniejszenie wydatków budżetowych , 

natomiast zwrot w następnym roku jest zaliczany już jako dochód budżetowy.  

Typowe zapisy na koncie 225 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Przelew z tytułu innych zobowiązań wobec 

budżetu finansowanych ze środków: 

- budżetowych, 

- fundusz celowych i ZFŚS 

 

 

 

130 

135 

 

Należności od budżetu z tytułu nadpłat 

podatków uprzedni naliczonych: 

 

a) dotyczące kosztów działalności 

finansowanej z ZFŚS 

851 

b) wpłaconych w imieniu pracowników          

( np. podatku dochodowego od osób 

fizycznych) 

231 

VAT naliczony w fakturach i fakturach 

korygujących dostawców , jeśli w całości lub 

części podlega odliczeniu od VAT należnego  

201,240 

Przekazanie z rachunku bieżącego dochodów 

VAT należny na rachunek centralnego 

rozliczenia VAT w jst w wysokości nadwyżki 

nad podatkiem naliczonym do potrącenia 

130 

Kompensata VAT naliczonego z VAT 

należnym 

225 

851 Naliczone zobowiązania podatkowe 

obciążające fundusz świadczeń socjalnych 

231 Naliczony i potrącony na listach płac podatek 

dochodowy od osób fizycznych 

130, 135 

 

Wpływy należności z tytułu rozrachunków z 

budżetem ( zwrot nadpłat ). 
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201, 221 

 

VAT należny od sprzedaży  

- wynikający z wystawionych dla odbiorców 

faktur i faktur korygujących  

 

201 VAT należny od otrzymanych zaliczek , 

zadatków i przedpłat na podstawie 

wystawionych faktur 

201,240 

 

Faktury korygujące VAT zmniejszające sumy 

podatku naliczone przy zakupach 

dotyczących działalności objętej VAT 

 

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 

 

Wn Ma 

• należności oraz spłatę i zmniejszenie 

zobowiązań 

• zobowiązania, spłatę i zmniejszenie 

należności z tytułu rozrachunków 

publicznoprawnych 

 

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

a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

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

zobowiązań. 

Konto służy do ewidencji rozrachunków z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych           

z ZUS oraz PFRON. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według: 

− poszczególnych tytułów 

− podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia  

Typowe zapisy na koncie 229 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Przelew składek do ZUS 130, 135,  

Zapłata naliczonych odsetek w regulowaniu 

składek  

130 

Wypłata zasiłków pokrywanych przez ZUS, 

które ujęto na listach wynagrodzeń 

231 

Wypłaty świadczeń ZUS nieobjętych listą 

wynagrodzeń 

130, 135 

Odpisanie zobowiązań przedawnionych 760, 851, 

405 Naliczone składki ZUS płacone przez 

pracodawców od wynagrodzeń 

231 Składki na ZUS płacone przez pracownika, 

które są potrącane z wynagrodzeń  

851 Naliczone składki ZUS od wynagrodzeń 

finansowane z funduszu świadczeń socjalnych 
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130,135 Otrzymane przelewy z ZUS z tytułu zwrotu 

nadpłat składek 

761, 851 Odpisanie należności umorzonych                               

i przedawnionych 

 

 

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

 

Wn Ma 

• wypłaty pieniężne lub przelewy 

wynagrodzeń, 

• wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 

• wartość wydanych świadczeń rzeczowych 

zaliczanych do wynagrodzeń, 

• potrącenia wynagrodzeń obciążające 

pracownika 

• zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń 

 

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. 

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

zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.  

 

Ewidencja szczegółowa do konta 231 jest prowadzona tak aby zapewnić możliwość ustalenia 

stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 

wynagrodzeń. Wobec powyższego ewidencja szczegółowa do konta 231 jest prowadzona 

imiennie i uwzględnia naliczone i wypłacone wynagrodzenia oraz dokonane potrącenia z listy 

płac; ewidencja ta jest prowadzona na kartach wynagrodzeń. 

 

Typowe zapisy na koncie 231 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na poczet 

wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz 

zasiłków rodzinnych i innych pokrywanych 

ze środków ZUS 

130, 135 

Potrącenia dokonane na liście płac z tytułu :  

a) zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

225 

b) składek na ZUS płaconych przez 

pracowników  

229 

c) składek na dobrowolne ubezpieczenia 

pracownika 

240 

d) składek i zwrotu pożyczek do pracowniczej 

kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz 

240 
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innych potrąceń np. z tytułu alimentów  

e) nierozliczone, udzielone pracownikowi 

zaliczki oraz spłata pożyczki udzielonej z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

na cele mieszkaniowe 

234 

f) odpłatność za świadczenia socjalne 851 

Odpisanie przedawnionych zobowiązań z 

tytułu wynagrodzeń 

760 

Obciążenia z tytułu nadpłat wynagrodzeń 404,851 

404, 080,  851,  Naliczone w listach wynagrodzenia brutto 

obciążające koszty 

229 Naliczone zasiłki pokrywane przez ZUS,  

wypłacane na podstawie listy wynagrodzeń 

761, 851,  Odpisanie należności przedawnionej                   

i umorzonych 

 

 

Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 

 

Wn Ma 

• wypłacone pracownikom zaliczki i sumy 

do rozliczenia na wydatki obciążające 

jednostkę, 

• należności od pracowników z tytułu 

dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych, 

• należności z tytułu pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, 

• należności i roszczenia od pracowników 

z tytułu niedoborów i szkód, 

• zapłacone zobowiązania wobec 

pracowników. 

• wydatki wyłożone przez pracowników 

w imieniu jednostki, 

• rozliczone zaliczki i zwroty środków 

pieniężnych, 

• wpływy należności od pracowników. 

 

 

 

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

z innych tytułów niż wynagrodzenia. 

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

Ma- stan zobowiązań wobec pracowników. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:  

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

 

Typowe zapisy na koncie 234 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

Wypłaty sum do rozliczenia (zaliczek) i spłata 

zobowiązań wobec pracowników 

130, 135 

Należności z tytułu niedoborów i szkód 240 

Wypłata pożyczek z ZFŚS 135 

Naliczenie odsetek od pożyczek z ZFŚS 851 

Odpisanie zobowiązań przedawnionych 760,851 

401-405,409-411, 080, 851, 240, 225 Pokryte przez pracownika na rzecz jednostki z 

pobranej zaliczki lub środków własnych: 

 

401-405,409-411 

409 

080 

851 

a) koszty 

- działalności operacyjnej  

- podróży służbowej 

- inwestycji 

- działalności funduszu świadczeń socjalnych 

130, 135 Wpłaty sum niewykorzystanych zaliczek 

 

231 Należności od pracowników potrącone na 

liście wynagrodzeń 

761, 851 Odpisanie należności umorzonych, 

przedawnionych 

 

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

 

Wn Ma 

• powstałe należności i roszczenia oraz 

spłatę i zmniejszenie zobowiązań 

• powstałe zobowiązania oraz spłatę                  

i zmniejszenie należności i roszczeń 

 

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. 

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

stan zobowiązań. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się tak w sposób umożliwiający ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Typowe zapisy na koncie 240 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Ujawnione niedobory i szkody 011, 013, 310 

Zwrot zabezpieczenie wykonania umów  130,139 

Niesłuszne obciążenia i korekty 

pomyłkowych uznań bankowych  

 

130,135,139 
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Rozliczenie nadwyżek środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych 

800,760 

Odpisanie przedawnionych zobowiązań  760,851 

130,135 Spłata należności 

139 Otrzymane kaucje i zabezpieczenia 

należytego wykonania umów 

130, 135, 139 Niesłuszne uznania i korekty mylnych 

obciążeń bankowych 

011,013, 080,310 Ujawnione nadwyżki 

139 Zwiększenie zobowiązań związanych               

z depozytami pieniężnymi z tytułu 

oprocentowania obcych środków pieniężnych 

na rachunku bankowym 

231 Zobowiązania z tytułu potrąceń dokonanych 

na listach płac (z wyłączeniem potrąceń 

wobec budżetu i ZUS) 

761,851 Umorzenie należności oraz odpisanie 

należności przedawnionych 

 

Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia" 

 

Wn Ma 

• Kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty • Kwoty niewyjaśnionych wpłat z tytułu 

dochodów budżetowych 

 

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

budżetowych. 

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

 

Typowe zapisy na koncie 245 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty 130 

130  Kwoty niewyjaśnionych wpłat z tytułu 

dochodów budżetowych 

 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 

 

Wn Ma 

• zmniejszenie wartości odpisów 

aktualizujących należności 

• zwiększenie wartości odpisów 

aktualizujących należności  

 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące          

dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35 b ust. 1 ustawy 

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

należności . 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według poszczególnych naleznosci. 

 

Typowe zapisy na koncie 290 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zmniejszenie odpisu aktualizującego w 

związku z zapłatą: 

 - należności dotyczących  

a) działalności podstawowej eksploatacyjnej 

b) operacji finansowych 

c) funduszy celowych 

011, 013, 310 

 

 

760 

750 

853 

Zmniejszenie odpisu aktualizującego              

w związku z umorzeniem oraz z odpisaniem 

należności przedawnionych lub 

nieściągalnych 

201,234,240 

Zmniejszenie odpisu aktualizującego             

w związku z ustaniem przyczyn dokonania 

tego odpisu 

750,760 

 

761 

751 

851 

 Odpis aktualizujący wątpliwe należności  

 a) działalności podstawowej eksploatacyjnej 

b) operacji finansowych 

c) funduszy celowych 

201,234,240 Przypis zasądzonych  należności z tytułu 

kosztów postępowania i odsetek 

 

Zespół 3 – „Materiały i towary” 
 

Konta zespołu 3  „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340)   

i towarów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300). 

 

Konto 300 - „Rozliczenie zakupu” 

 

Wn Ma 

• faktury dostawców krajowych i 

zagranicznych 

• wartość przyjętych dostaw i usług  

 

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług                          

a w szczególności do ustalenia wartości materiałów , towarów w drodze oraz wartości dostaw 

niefakturowanych. 

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze a saldo Ma stan 

dostaw lub usług niefakturowanych. 

 Typowe zapisy na koncie 300 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

Faktury i rachunki za dostawy oraz usługi 201,240 

Reklamacje i korekty podwyższające wartość 

fakturowanych dostaw i usług  

201,240 

Przedawnione zobowiązania od dostaw 

niefakturowanych 

760,851 

080,401,851 Materiały otrzymane z zakupu przekazane 

bezpośrednio do zużycia 

240 

 

402 

080 

851 

761 

Wartość zafakturowanych usług 

obciążających koszty działalności: 

- eksploatacyjnej 

- inwestycyjnej 

- finansowanej z ZFŚS 

- pozostałej operacyjnej 

 

 

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 finansowych,  zgodnie z odrębnymi 

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

operacyjnych, kosztów operacji finansowych .  

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

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy oraz                 

w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych 

lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.  

 

 

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów 

wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat 

 

KONTO RODZAJ 

KOSZTÓW 

PARAGRAFY KLASYFKIACJI BUDŻETOWEJ 

WYDATKÓW 

400  

Amortyzacja 

 

 

§472 Amortyzacja 

401  

Zużycie materiałów 

i energii 

 

§421 Zakup materiałów i wyposażenia; 

§422 Zakup środków żywności; 

§ 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych 

§424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; 

§426 Zakup energii; 

402  

Usługi obce 

§427 Zakup usług remontowych, 

§430 Zakup usług pozostałych, 
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 §433 Zakup usług przez jst od innych jst, 

§434 Zakup usług remontowo – konserwatorskich, 

§436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

§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 

403  

Podatki i opłaty 

 

§ 443 Różne opłaty i składki ( opłaty za patenty, wynalazki) 

§ 448 Podatek od nieruchomości 

§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 

§ 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

§ 453 Podatek od towarów i usług ( VAT) 

404  

Wynagrodzenia 

 

§304 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do 

wynagrodzeń(jeśli od tych nagród odprowadzane są składki 

na ubezpieczenia społeczne i podatek PIT, to będą one 

zaliczane do kosztu wynagrodzeń, w innym przypadku do 

innych świadczeń finansowanych z budżetu na koncie 410) 

§401 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 

§404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne, 

§417 Wynagrodzenia bezosobowe; 

405  

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

 

§302 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (pomoc 

zdrowotna dla nauczycieli), 

§411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 

§412 Składki na Fundusz Pracy, 

§414 Wpłaty na PEFRON, 

§428 Zakup usług zdrowotnych (w zakresie świadczeń dla 

pracowników) 

§430 Zakup usług pozostałych (80146 i 85446 studia pracowników), 

§444 Odpis na ZFŚS, 

§470 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

409  

Pozostałe koszty 

rodzajowe 

 

§303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 

§441 Podróże służbowe krajowe, 

§442 Podróże służbowe zagraniczne, 

§443 Różne opłaty i składki; ( ubezpieczenia rzeczowe,                  

samochodowe , składki na rzecz stowarzyszeń) 

§461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorksiego 

410  

Inne świadczenia 

finansowane z 

budżetu 

 

§304 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do 

wynagrodzeń, 

§324 Stypendia dla uczniów, 

§326 Inne formy pomocy dla uczniów,  

 

411  

Pozostałe 

obciążenia 
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Konto 400 - "Amortyzacja" 

 

Wn Ma 

• odpisy amortyzacyjne • zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych 

• przeniesienie kosztów amortyzacji na 

wynik finansowy. 

 

 

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. 

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. 

Typowe zapisy na koncie 400 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Naliczona amortyzacja 071 

071 Zmniejszenie z tytułu korekty uprzednio 

naliczonych kosztów amortyzacji 

860 Przeniesienie rocznej sumy kosztów 

amortyzacji 

 

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" 

 

Wn Ma 

• Poniesione koszty z tytułu zużycia 

materiałów i energii  

• Zmniejszenie poniesionych kosztów z 

tytułu zużycia materiałów i energii 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku kosztów zużycia materiałów i energii 

na konto 860 

 

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

podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu . 

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

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

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

Typowe zapisy na koncie 401 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Koszty w wartości umorzenia przyjętych do 

używania pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

ujmowanych w ewidencji ilościowo - 

wartościowej 

072 
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Faktury za zużycie energii 130,201 

Zakup materiałów, pozostałych środków 

trwałych oraz wartości  niematerialnych i 

prawnych ujmowanych wyłącznie w 

ewidencji ilościowej 

 

130,201,234 

Niedobory i szkody materiałów uznane za 

niezawinione , zwiększające koszty 

240 

Wydane do zużycia materiały z magazynu 310 

201 Zmniejszenia poniesionych  kosztów zużycia 

materiałów i energii  z tytułu korekt  

240 Nadwyżka materiałów uznana za 

zmniejszająca koszty 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku kosztów zużycia 

materiałów i energii   

 

Konto 402 - "Usługi obce" 

 

Wn Ma 

• Poniesione koszty usług obcych • Zmniejszenie poniesionych kosztów z 

tytułu usług obcych 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku kosztów usług obcych na konto 860 

 

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

działalności podstawowej jednostki . 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

 

Typowe zapisy na koncie 402 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zakup usług obcych 130,201,234 

201 Zmniejszenia poniesionych  kosztów zakupu 

usług obcych z tytułu korekt  

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku kosztów zakupu  usług 

obcych 
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Konto 403 - "Podatki i opłaty" 

 

Wn Ma 

• Poniesione koszty 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 

administracyjnej 

• Zmniejszenie poniesionych kosztów z 

tytułu wymienionych podatków i opłat 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku kosztów podatków i opłat na konto 

860 

 

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 oraz składek i wpłat do organizacji międzynarodowych. 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 403 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

 

Typowe zapisy na koncie 403 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Podatki i opłaty np. podatek od 

nieruchomości, od środków transportu, od 

czynności cywilnoprawnych, opłata 

administracyjna , skarbowa , notarialna 

130 

130 Zmniejszenia poniesionych  kosztów z tytułu 

podatków i opłat 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku kosztów podatków i 

opłat  

 

Konto 404 - "Wynagrodzenia" 

 

Wn Ma 

• Kwoty należnego pracownikom i innym 

osobom fizycznym wynagrodzenia brutto 

(tj. bez potrąceń z różnych tytułów 

dokonywanych na listach płac)  

• Korekty uprzednio zaewidencjonowanych 

kosztów działalności podstawowej z tytułu 

wynagrodzeń  

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku kosztów wynagrodzeń na konto 860 

 

 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków oraz szczegółową ewidencję dla każdego pracownika w podziale na poszczególne 

składniki wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń. 

Typowe zapisy na koncie 404 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Naliczone wynagrodzenia brutto 231 

231 Zmniejszenie zaewidencjonowanych kosztów 

wynagrodzeń z tytułu korekt  

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku kosztów wynagrodzeń 

 

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 

 

Wn Ma 

• Poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i świadczeń i świadczenia na 

rzecz pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę , umowy o dzieło i innych umów , 

które nie są zaliczane do wynagrodzeń  

• Zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i świadczeń i świadczenia na 

rzecz pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę,  umowy o dzieło i innych umów 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku w/w kosztów na konto 860 

 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różne 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. 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 405 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Do konta 405 prowadzi się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej 

oraz szczegółową ewidencję w układzie danych  dla każdego pracownika o poszczególnych 

składnikach ubezpieczenia społecznego na kartach wynagrodzeń. 

 

Typowe zapisy na koncie 405 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne  

płacone przez pracodawcę 

229 

Naliczone składki na Fundusz Pracy 229 

Naliczone składki na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

229 
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Wartość przelanych lub naliczonych odpisów 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

130, 240 

Wydatki poniesione na szkolenia , kursy i 

dokształcanie ponoszone przez pracodawcę  

na rzecz pracowników 

130, 201 

229 Zmniejszenie zaewidencjonowanych kosztów 

ubezpieczeń społecznych płaconych przez 

pracodawcę z tytułu korekt  

130,240 Zmniejszenie lub zwrot środków uprzednia 

przekazanych na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych z tytułu korekty 

130,201 Zmniejszenia poniesionych  kosztów na 

szkolenia , kursy , dokształcanie ponoszone 

przez pracodawcę  na rzecz pracowników z 

tytułu korekt 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku kosztów  z tytułu 

ubezpieczeń społecznych i świadczeń i 

świadczenia na rzecz pracowników 

 

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" 

Wn Ma 

• Poniesione koszty z tytułu zwrotu 

wydatków za używanie samochodów 

prywatnych do zadań służbowych , 

koszty krajowych i zagranicznych 

podróży służbowych, koszt ubezpieczeń 

majątkowych i osobowych oraz inne 

koszty niezaliczane do kosztów 

działalności finansowej i pozostałych 

kosztów operacyjnych 

• Zmniejszenie kosztów z tytułu zwrotu 

wydatków za używanie samochodów 

prywatnych do zadań służbowych , koszty 

krajowych i zagranicznych podróży 

służbowych, koszt ubezpieczeń 

majątkowych i osobowych oraz inne koszty 

niezaliczane do kosztów działalności 

finansowej i pozostałych kosztów 

operacyjnych 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku w/w kosztów na konto 860 

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 

używanie samochodów prywatnych do zadań służbowych, koszty krajowych                          i 

zagranicznych podróży służbowych, koszt ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z 

tytułu wypadków przy pracy  oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności 

finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

 

Typowe zapisy na koncie 409 z określeniem kont korespondujących: 
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Wn Ma 

Koszty podróży służbowych oraz zwrot  za 

przejazdy służbowe samochodami 

stanowiącymi własność osoby delegowanej 

130, 234 

Opłaty za ubezpieczenia majątkowe 130 ,240 

130,234 Zmniejszenie zaewidencjonowanych kosztów 

podróży służbowych oraz za przejazdy 

służbowe samochodami stanowiącymi 

własność osoby delegowanej z tytułu korekt  

130,240 Zmniejszenia poniesionych  kosztów na 

ubezpieczenia majątkowe z tytułu korekt 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku w/w kosztów   

 

Konto 410 - "Inne świadczenia finansowane z budżetu" 

 

Wn Ma 

• Poniesione koszty z tytułu stypendiów, 

innych form pomocy dla uczniów, koszty  

nagród o charakterze szczególnym 

niezaliczanych do wynagrodzeń, 

świadczenia rodzinne oraz inne koszty o 

podobnym charakterze których nie 

można zaklasyfikować do typowych grup 

kosztów układu rodzajowego. 

• Zmniejszenie kosztów z tytułu stypendiów , 

innych form pomocy dla uczniów, koszty  

nagród o charakterze szczególnym 

niezaliczanych do wynagrodzeń, 

świadczenia rodzinne oraz inne koszty o 

podobnym charakterze, których nie można 

zaklasyfikować do typowych grup kosztów 

układu rodzajowego. 

• Przeniesienie salda poniesionych w ciągu 

roku w/w kosztów na konto 860 

 

 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 410 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

Typowe zapisy na koncie 410 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Stypendia oraz inne formy pomocy dla 

uczniów 

130, 240 

Nagrody o charakterze szczególnym 130 ,231, 234 , 240 

130,240 Zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu 

stypendiów  

130,231,234,240 Zmniejszenia poniesionych  kosztów z tytułu 

nagród o charakterze szczególnym 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w roku w/w kosztów   
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Konto 411 - "Pozostałe obciążenia " 

 

Konto 411 służy do ewidencji kosztów , które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-

410. 

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

poniesionych kosztów. Saldo konta 411 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej ustalonej dla 

wydatków. 

 

Zespół 7-„Przychody, dochody i koszty” 
 

Konta zespołu 7 ”Przychody, dochody i koszty” służą 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" 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych . 

 

Wn Ma 

• Odpisy z tytułu dochodów budżetowych  

  

• Przychody z tytułu dochodów  

 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych  związanych 

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

zalicza się podatki, składki , opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych  ustaw lub umów 

międzynarodowych. 

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

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 

 

Typowe zapisy na koncie 720 z określeniem kont korespondujących: 

Wn Ma 

Korekty ( odpisy) uprzednio zaksięgowanych 

dochodów budżetowych  

130, 221,  

Przeniesienie na koniec roku salda konta 860 

130 Zrealizowane dochody nie ujęte na 

rozrachunkach 
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221 Przypis dochodów budżetowych 

130 Otrzymane darowizny pieniężne  

 

Konto 750 - "Przychody  finansowe" 

 

Wn Ma 

• Korekty uprzednio zaksięgowanych 

przychodów finansowych 

• Przeniesienie na konie roku przychodów 

finansowych  

• przychody z tytułu operacji finansowych    

a w szczególności oprocentowanie 

własnych środków na rachunkach 

bankowych   

 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych . 

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

konto 750 ). 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową do konta 750 należy prowadzić według podziałek klasyfikacji 

budżetowej . 

 

Typowe zapisy na koncie 750 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Korekty ( odpisy) uprzednio zaksięgowanych 

przychodów finansowych  

130, 221,  

Przeniesienie na koniec roku salda konta 860 

130 Zrealizowane przychody finansowe nie ujęte 

na rozrachunkach 

130, 221 Otrzymane lub przypisane odsetki z tytułu 

zwłoki w zapłacie należności 

201,221 Przypisanie wymagalnych odsetek należnych 

na koniec kwartału 

130,139 Oprocentowanie własnych środków na 

rachunkach bankowych 

 

Konto 751 - " Koszty finansowe" 

 

Wn Ma 

• Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, 

z wyjątkiem obciążających inwestycje w 

okresie realizacji,  

• Korekty uprzednio zaksięgowanych 

kosztów finansowych 

• Przeniesienie na konie roku kosztów 

finansowych 

 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

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. 
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

 

Ewidencję szczegółową do konta 751 należy prowadzić według podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz w sposób umożliwiający wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji 

finansowych – zarachowanych odsetek od pożyczek i odsetek za zwłokę od zobowiązań . 

Typowe zapisy na koncie 751 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Zapłacone odsetki od zobowiązań 130 

Naliczone na koniec kwartału wymagalne 

odsetki od niezapłaconych w terminie 

zobowiązań 

201,225,229,240 

130, 201,225,229,240 Korekty uprzednio zaksięgowanych kosztów   

finansowych 

860 Na dzień bilansowy przeniesienie kosztów 

operacji finansowych  

 

Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 

 

Wn Ma 

• Korekty uprzedni zaksięgowanych 

przychodów operacyjnych 

• przychody ze sprzedaży materiałów w 

wartości cen zakupu lub nabyci materiałów 

• Przeniesienie na koniec roku przychodów 

operacyjnych  

• przychody ze sprzedaży środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych                   

oraz środków trwałych w budowie  

• pozostałe przychody operacyjne, do których 

zalicza się w szczególności odpisane 

przedawnione zobowiązania, otrzymane 

odszkodowania, kary, nieodpłatnie 

otrzymane w tym w drodze darowizny, 

aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe 

aktywa obrotowe, przychody                                  

o nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie, 

 

 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 

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

kontach 700, 720,730, 750. Ponadto konto 760 służy do ewidencji dodatnich skutków 

finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością 

operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym profilem jej prowadzenia. 

 

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

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 
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Ewidencje analityczną prowadzi się z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Typowe zapisy na koncie 760 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Przeniesienie na koniec roku salda konta 860 

013,  Otrzymane z tytułu darowizn pozostałe środki 

trwałe  

130 Otrzymane darowizny pieniężne  

130 Wpływ kar i odszkodowań 

221 Przypisanie należności z tytułu najmu              

i dzierżawy składników majątkowych 

201, 229,231,234,240 Odpisanie zobowiązań przedawnionych           

i umorzonych 

240 Przyznane odszkodowania za straty 

spowodowane zdarzeniami losowymi 

objętymi ubezpieczeniami 

130 Wpłata przyznanego od ubezpieczyciela 

odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych  

 

 

Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 

 

Wn Ma 

• pozostałe koszty operacyjne, do których 

zalicza się w szczególności kary, 

odpisane, przedawnione, umorzone 

nieściągalne należności, odpisy 

aktualizujące od należności, koszty 

postępowania spornego i egzekucyjnego 

oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe 

aktywa obrotowe. 

• Ujemne skutki finansowe (straty 

finansowe) odzwierciedlające szkody w 

aktywach wywołane zdarzeniami 

losowymi 

• Korekty uprzednio zaksięgowanych 

kosztów operacyjnych 

• Przeniesienie na konie roku kosztów 

operacyjnych 

 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową  

działalnością jednostki. Ponadto konto 761 służy do ewidencji ujemnych skutków 

finansowych zdarzeń losowych, trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością 

operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.  

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

w korespondencji ze strona Ma konta 761 . 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

 

Typowe zapisy na koncie 761 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 
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Zapłacone lub naliczone kary, odszkodowania , 

koszty postępowania spornego i egzekucyjnego 

związane z działalnością operacyjną 

130,201 

Odpisanie  przedawnionych i umorzonych 

należności  

201, 221, 229,231,234,240 

Koszty likwidacji środków trwałych 130,201,234,240 

Niedobory i szkody powstałe w majątku 

obrotowym wyniku zdarzeń losowych  

130,240,310,080 

Koszty poniesione przy usuwaniu zdarzeń 

losowych 

231,201,240 

130,201 Korekty zmniejszające uprzednio 

zaksięgowane pozostałe koszty operacyjne 

860 Przeniesienie na koniec roku salda konta 

 

Zespół 8-„Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 
 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji  

z budżetu, rezerw i rozliczeń między okresowych przychodów, rozliczenia podatków 

obciążających wynik finansowy oraz ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego. 

 

Konto 800 - "Fundusz jednostki" 

 

Wn Ma 

• zmniejszenia funduszu • zwiększenia zgodne z odrębnymi 

przepisami regulującymi gospodarkę 

finansową jednostki 

 

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

zmian. 

 

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

zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie (w  roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego), 

straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów 

budżetowych z konta 222; 

3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków 

budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810; 

4) różnice z aktualizacji środków trwałych; 

5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych                                

i    inwestycji; 

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych  jednostek; 

 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie (w  roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego), 

zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 
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2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223; 

3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego , zrealizowanych wydatków 

środków europejskich z konta 227; 

4) wpływ  środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 

5) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

6) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji; 

7) wartość aktywów przejętych  od zlikwidowanych  jednostek; 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.. 

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

 

Typowe zapisy na koncie 800 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Ujemny wynik finansowy roku ubiegłego  860 

Przeksięgowanie zrealizowanych przez 

jednostkę dochodów budżetowych 

222 

Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego , 

dotacji z budżetu i środków budżetowych 

wykorzystanych na inwestycje 

810 

Wartość nieumorzona środków trwałych 

wycofanych z eksploatacji na skutek zużycia 

011 

Wartość nieumorzona sprzedanych środków 

trwałych 

011 

Wartość nieumorzona nieodpłatnie 

przekazanych środków trwałych 

011 

Zwiększenie wartości  umorzenia związane z 

podwyższeniem wartości początkowej 

środków trwałych  w związku  z aktualizacją 

ich wartości początkowej 

071 

Zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych na skutek zarządzonej aktualizacji 

wyceny 

011 

Pasywa przyjęte od zlikwidowanych 

jednostek 

201,231,234,240 

860 Dodatni wynik finansowy roku ubiegłego  

223 Przeksięgowanie zrealizowanych przez 

jednostkę wydatków budżetowych 

 Otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizn : 

011,020 a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne (podstawowe) – w wartości 

wynikającej z wyceny 
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080 b) inwestycje  

011 Zwiększenie wartości początkowej środków 

trwałych na skutek zarządzonej aktualizacji 

wyceny 

 Przejęte od zlikwidowanych jednostek: 

011,020 a) środki trwałe, wartości niematerialne i 

prawne ( wartość nieumorzona) 

080 b) inwestycje 

 

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

z budżetu na inwestycje" 

 

Wn Ma 

• dotacje przekazane z budżetu w części 

uznanej za wykorzystane lub rozliczone 

oraz równowartość wydatków 

dokonanych przez jednostki budżetowe 

ze środków budżetu na finansowanie 

inwestycji 

•  przeksięgowanie w końcu roku 

obrotowego, salda konto, na konto 800 

„Fundusz jednostki”  

 

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków 

europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje 

salda. 

Typowe zapisy na koncie 810 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Równowartość wydatków dokonanych przez 

jednostki budżetowe ze środków budżetu na 

finansowanie inwestycji 

800 

800 Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego, 

sumy dotacji uznanych za wykorzystane i 

rozliczone oraz wydatków na sfinansowanie 

własnych inwestycji jednostki budżetowej 

 

Konto 851 - "Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych" 

 

Wn Ma 

• zmniejszenia funduszu • zwiększenia funduszu 

 

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

świadczeń socjalnych. 

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

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

majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki                

(z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu). 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,                        

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 

poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

 

Typowe zapisy na koncie 851 z określeniem kont korespondujących: 

 

Wn Ma 

Koszty związane z prowadzoną przez 

jednostkę działalnością socjalną : 

 

a) zapłacone bez ujmowania na kontach 

rozrachunków 

135 

b) ujęte jako zobowiązania z tytułu: 

- dostaw i usług 

- naliczonych wynagrodzeń 

- składek na ubezpieczenia społeczne 

pokrywanych przez pracodawcę 

 

201 

231 

229 

Koszty z tytułu świadczenia urlopowego 

wypłaconego nauczycielom 

135, 231, 

Naliczone zobowiązania podatkowe 

obciążające fundusz świadczeń socjalnych 

225 

Zmniejszenie funduszu z tytułu umorzenia 

pożyczek z ZFŚS lub innych należności 

234, 240 

Materiały otrzymane z zakupu przekazane 

bezpośrednio do zużycia 

300 

Wartość zafakturowanych usług 

obciążających koszty działalności: 

- finansowanej z ZFŚS 

 

300 

135,240 Wpływ środków z tytułu odpisu na ZFŚS 

135 Odsetki bankowe naliczone od środków ZFŚS 

234 Przypisane odsetki od pożyczek udzielonych 

na cele mieszkaniowe 

 

 

 

 

Konto 860 - " Wynik finansowy" 
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Wn Ma 

W końcu roku obrotowego ujmuje się sumę: 

• poniesionych kosztów, w korespondencji 

z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405, 

409, 410, 411. 

• kosztów operacji finansowych, w 

korespondencji z kontem 751, oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych, w 

korespondencji z kontem 761 

 

Ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 

• uzyskanych przychodów, w korespondencji 

z poszczególnymi kontami zespołu 7, 

 

 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.  

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

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

przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800. 

 

Konta pozabilansowe 

 
Konto 900 - „Obce środki trwałe”” 

 

Konto 900 służy do ewidencji wartości początkowej obcych środków trwałych , które są             

w jednostce używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lun innej umowy o podobnym 

charakterze - jeżeli są one zaliczane do aktywów wynajmującego, wydzierżawiającego, 

leasingodawcy i są przez nich amortyzowane. 

Po stronie Wn ujmuje się wartość początkową środków trwałych pod data otrzymania ich do 

użytkowania. Po stronie Ma ewidencjonuje się wartość początkową tych samych środków 

trwałych pod datą wydania ich finansującemu- po zakończeniu okresu trwania umowy najmu, 

dzierżawy czy leasingu. 

 

Na koniec roku konto 900 konto może wykazać saldo Wn, które oznacza stan środków 

trwałych. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa do konta 900 jest prowadzona według grup środków trwałych 

zgodnie z KŚT. 

 

Konto 976 - „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami 

w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 

Ewidencję analityczną prowadzi się dla każdego przedmiotu wyłączeń oddzielnie : 

 

– 976/01- wyłączenia wzajemnych należności, 

– 976/01- wyłączenia wzajemnych zobowiązań, 

– 976/03- wyłączenia rozliczeń przychodów, 

– 976/04- wyłączenia rozliczeń kosztów, 

– 976/05- wyłączenia rozliczeń z funduszu zwiększenia 

– 976/06- wyłączenia rozliczeń z funduszu zmniejszenia 
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1) Zapisów na kontach dokonuje się w następujący sposób: 

– wzajemne wyłączenia należności i zobowiązań – ewidencjonuje się salda 

rozrachunków na dzień 31 grudnia, 

– wzajemne wyłączenia przychodów i kosztów – w układzie narastającym, 

– wzajemne wyłączenia w fundusz jednostki – w układzie narastającym. 

 

2) Konto 976/01 służy jednostkom do ewidencjonowania należności od jednostek            

objętych łącznym sprawozdaniem finansowym. Ewidencja analityczna winna być 

prowadzona z podziałem na rodzaje należności zgodnie z pozycjami bilansowymi. Na 

stronie Wn konta ujmuje się należności od jednostek organizacyjnych ustalone na 

podstawie faktur, rachunków i decyzji administracyjnych według ich stanu na dzień 

bilansowy tj. 31 grudnia podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu łącznym. 

3) Konto 976/2  służy jednostkom do ewidencjonowania zobowiązań wobec jednostek 

objętych łącznym sprawozdaniem finansowym. Ewidencja analityczna winna być 

prowadzona z podziałem na rodzaje zobowiązań zgodnie z pozycjami bilansowymi. 

Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych ustalone na 

podstawie faktur, rachunków i decyzji administracyjnych według ich stanu na dzień 

bilansowy tj. 31 grudnia podlegające wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu 

finansowym. 

4) Konto 976/03 służy do ewidencji narastająco od początku roku do dnia 31.12 

przychodów będących następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami 

objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym. Na stronie Ma konta ujmuje się 

wszelkie przychody osiągane w związku z rozliczeniami pomiędzy jednostkami 

objętymi sprawozdaniem łącznym w podziale zgodnym z drukiem rachunku zysków  

i strat w pełnej szczegółowości. Na koniec roku obroty strony Ma oznaczają wielkość 

przychodów podlegających wyłączeniu  w łącznym sprawozdaniu finansowym  

i przenosi się je na stronę Wn. Konto 976/03 na koniec roku nie wykazuje salda. 

Przychody uzyskane od jednostek muszą być równe poniesionym kosztom  

w poszczególnej jednostce. Ewidencja szczegółowa powinna dostarczyć informacji  

o strukturze uzyskanych przychodów według pozycji sprawozdania finansowego –

Rachunku Zysków i Strat. 

5) Konto 976/04 służy do ewidencji narastająco od początku roku do dnia 31.12 kosztów 

będących następstwem wzajemnych rozliczeń świadczeń pomiędzy jednostkami 

objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym. Na stronie Wn konta ujmuje się 

koszty poniesione w związku z rozliczeniami pomiędzy jednostkami objętymi 

sprawozdaniem łącznym w podziale zgodnym  z drukiem rachunku zysków  

i strat w pełnej szczegółowości. Na koniec roku obroty strony Wn konta oznaczają 

wielkość kosztów podlegających wyłączeniu z łącznego sprawozdania finansowego. 

Na koniec roku saldo strony Wn przenosi się na stronę Ma tym samym na koniec roku 

nie wykazując salda. Koszty poniesione w jednostce i zaewidencjonowane na koncie 

976/04 muszą się równać uzyskanym przychodom w poszczególnych jednostkach. 

Ewidencja szczegółowa powinna dostarczyć informacji o strukturze poniesionych 

kosztów według pozycji sprawozdania finansowego –Rachunku Zysków i Strat. 

6) Konto 976/05 służy do ewidencji środków trwałych i środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych nieodpłatnie otrzymanych   w ramach grupy jednostek 

objętych łącznym sprawozdaniem finansowym. Na stronie Wn należy księgować 

wartość netto otrzymanych w trakcie roku środków trwałych i środków trwałych                   

w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartości muszą być równe 

zmniejszeniom na funduszu jednostki przekazującej aktywa. Ewidencja powinna być 

prowadzona zgodnie z podziałem kont Zespołu 0. 
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7) Konto 976/06 służy do ewidencji środków trwałych i środków trwałych  w budowie 

oraz wartości niematerialnych nieodpłatnie przekazanych w ramach grupy jednostek 

objętych łącznym sprawozdaniem finansowym. Na stronie Ma należy księgować 

wartość netto nieodpłatnie przekazanych w ciągu roku środków trwałych  

i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartości 

muszą być równe wartością zwiększającym na funduszu jednostki otrzymującej 

aktywa. Ewidencja powinna być prowadzona zgodnie z podziałem kont Zespołu 0. 

 

W przypadku, gdy co najmniej jedna z jednostek powiązanych jest płatnikiem podatku 

VAT, w ewidencji konta 976 dotyczącej wyłączeń z rachunku zysków i strat, 

księgowaniu podlega kwota netto. 

 

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

środków budżetowych. 

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego 

zmiany z tym że zwiększenia zapisem dodatnim a zmniejszenia zapisem ujemnym). 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku 

następnym 

3) wartość planu finansowego niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" 

 

Wn Ma 

• równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku 

budżetowym, 

• równowartość zaangażowanych 

wydatków, które będą obciążały wydatki 

roku następnego 

• zaangażowanie wydatków, czyli wartość 

umów, decyzji i innych postanowień, 

których wykonanie spowoduje konieczność 

dokonania wydatków budżetowych w roku 

bieżącym. 

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku 

budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym 

roku budżetowym. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych             

i powinna zapewnić w szczególności ustalenie  kwoty niewygasających wydatków. 
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Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" 

 

Wn Ma 

• równowartość zaangażowanych 

wydatków budżetowych w latach 

poprzednich przeznaczony do realizacji 

w roku bieżącym 

• wysokość zaangażowanych wydatków lat 

przyszłych 

 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych 

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

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

budżetowych lat przyszłych. 

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych         

i powinna zapewnić w szczególności ustalenie  kwoty niewygasających wydatków. 
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Rozdział 3 : OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

 

Załącznik ten zawiera opis systemu informatycznego stosowanego w Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu do obsługi finansowo-księgowej. 

 

1) Wykaz stosowanych programów komputerowych w Centrum usług 

Wspólnych w Sandomierzu dla obsługi finansowo-księgowej. 
 

 

Lp. Nazwa programu Przeznaczenie i opis programu Data 

rozpoczęcia 

eksploatacji 

1. System: FKB + 

Opracowany przez : 

Radix Sp. z o.o. 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych 

zgodnie z ustawą   o rachunkowości. 

01.01.2009 

2. System: STW+ 

Opracowany przez: 

Radix Sp. z o.o. 

Przeznaczony do obsługi zadań 

związanych z prowadzeniem ewidencji 

środków trwałych, wyposażenia oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 

01.06.2017 

3. System :Budżet JB Plus 

Opracowany przez: 

Ośrodek Produkcyjno – 

Wdrożeniowy 

DOSKOMP Sp. z.o.o 

Sporządzanie sprawozdań budżetowych  29.10.2008 

4. System : Planowanie i 

realizacja budżetu JST 

Plan B 

Opracowany przez : 

Ośrodek Produkcyjno – 

Wdrożeniowy 

DOSKOMP Sp. z.o.o 

Sporządzenie planów finansowych 

 

 

 

 

 

 

19.11.2008 

5. System: Cesarz - 

Centralny System 

Zarządzania Budżetem 

– Sprawozdania i 

Bilanse 

Opracowany przez : 

Ośrodek Produkcyjno – 

Wdrożeniowy 

DOSKOMP Sp. z.o.o 

Sporządzanie sprawozdań i bilansów. 29.03.2019 

6. System: Płace Optivum 

Opracowany przez  : 

Vulcan Sp. z o.o.  

Sporządzanie list płac, rozliczanie składek 

na ubezpieczenia społeczne, rozliczanie 

zaliczek podatku dochodowego. 

01.01.2007 

7. System: Kadry Optivum 

Opracowany przez  : 

Vulcan Sp. z o.o. 

Prowadzenie dokumentacji kadrowej. 01.01.2017 

8. Aplikacja Płatnik 

Opracowany przez  : 

Asseco Poland S.A. 

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, 

rozliczeniowych do ZUS i przesyłanie 

elektroniczne deklaracji miesięcznych. 

01.09.2005 
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Szczegółowe instrukcje zawierające opis przeznaczenia programów oraz sposób ich działania 

przechowywane są u osób użytkujących te programy. 

Dopuszcza się do stosowania system udostępniony przez bank obsługujący budżet jednostki 

w celu realizacji płatności droga elektroniczną . 

Zmiana wersji programów nie wymaga zmiany zarządzenia, udostępnione nowe wersje 

oprogramowania niezwłocznie zostają wdrożone do stosowania. 

 

2) Opis działania stosowanych programów: 

  

SSyysstteemm  FFiinnaannssoowwoo--KKssiięęggoowwyy  KKssiięęggoowwoośśccii  BBuuddżżeettoowwee::  FFKKBB++  
  

SSyysstteemm  KKssiięęggoowwoośśccii  BBuuddżżeettoowweejj  FFKKBB  ssłłuużżyy  ddoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  kkssiiąągg  rraacchhuunnkkoowwyycchh  zzggooddnniiee                      

zz  kkllaassyyffiikkaaccjjaa  bbuuddżżeettoowwąą,,  ssppoorrzząąddzzaanniiaa  wwyykkaazzóóww  oobbrroottóóww  ii  ssttaannóóww  kkoonntt  ww  uujjęęcciiuu  

aannaalliittyycczznnyymm  ii  ssyynntteettyycczznnyymm  ww  ddoowwoollnnyymm  ookkrreessiiee  cczzaassuu,,  ssppoorrzząąddzzaanniiaa  wwyymmaaggaannyycchh  

pprrzzeeppiissaammii  sspprraawwoozzddaańń  oorraazz  ddoo  oobbssłłuuggii  aarrcchhiiwwuumm  ppoopprrzzeeddnniicchh  llaatt,,  wweeddłłuugg  zzaassaadd  ookkrreeśślloonnyycchh  

pprrzzeezz  uussttaawwęę  oo  rraacchhuunnkkoowwoośśccii..  

  
System FKB+ przeznaczony jest do: 

• rejestracji i księgowania obrotów na podstawie dokumentów źródłowych 

wprowadzonych przez operatora lub pobieranych automatycznie z innych  systemów 

pakietu firmy RADIX, 

• prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujących: 

• dziennik obrotów,  

• konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej),  

• konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),  

• zakładania i modyfikowania planu kont, 

• sporządzania wykazów, zestawień i sprawozdań według układu klasyfikacji  

budżetowej, 

• drukowania dzienników obrotów, stanów kont za dowolny okres czasu, w ujęciu 

analitycznym lub syntetycznym, 

• zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych. 

 

Szczegółowy opis funkcji i procedur systemu zawarty jest w Podręczniku Użytkownika.  

System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+ zbudowany został                 

w dwuwarstwowej architekturze klient-serwer, w której warstwa danych oparta jest na 

relacyjnej bazie danych działającej w standardzie SQL. Jako serwer bazodanowy 

wykorzystywany jest Microsoft SQL Server Express Edition with Advanced Services (64-bit). 

 
Warstwa prezentacji danych posiada rozbudowaną funkcjonalność i zrealizowana jest           

w oparciu o specjalistyczną aplikację kliencką, pracującą na stacjach roboczych z systemem 

operacyjnym Windows ™. 

Aplikacja została opracowana  za pomocą oprogramowania narzędziowego C++ Builder 

firmy Borland z wykorzystaniem modułów narzędziowych zintegrowanego pakietu 

oprogramowania RADIX.  
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Wybrane tabele systemu 
 

 
UF_SDOW 
Słownik rodzajów dowodów księgowych 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 SDOW Symbol dowodu CHAR(4) 
3 NAZWA  CHAR(50) 
4 STEMPEL  NAME 
5 DATA_WP

R 
Data wprowadzenia DATE 

6 DATA_MO
D 

Data modyfikacji DATE 

7 OPIS  CHAR(240) 
8 POS Ustala kolejność dowodów przy księgowaniu NUMERIC(3,0) 
9 ZAD  NUMERIC(3,0) 
10 FUNKCJA  NUMERIC(2,0) 
 
UF_DOWK 
Dowody księgowe 
 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT Klucz NUMERIC(8,0) 
2 SDOW Typ dowodu CHAR(4) 
3 NUM_DOWOD Numer dowodu NUMERIC(8,0) 
4 DATA_DOWOD Data dowodu DATE 
5 STATUS_KSG Zaksięgowany/niezaksięgowany NUMERIC(3,0) 
6 STEMPEL  NAME 
7 DATA_WPR  DATE 
8 DATA_MOD  DATE 
9 DATA_REJ Data rejestracji DATE 
10 STEMP_REJ Rejestrujący NAME 
11 DATA_ZAKS Data księgowania DATE 
12 STEMP_ZAKS Księgujący NAME 
13 REJ_WST Czy zarejestr. ze wstepną numeracją NUMERIC(1,0) 
14 WERSJA Numer rejestracyjny NUMERIC(4,0) 
15 NUM_OP  CHAR(12) 
16 ZAD  NUMERIC(3,0) 
17 ROK  NUMERIC(4,0) 
 
 
UF_KKON 
Kartoteka kontrahentów 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 RACH_KON Numer rachunku CHAR(62) 
3 NIP_KON  CHAR(24) 
4 KOD_KON Regon/Pesel  CHAR(24) 
5 DATA_WPR  DATE 
6 DATA_MOD  DATE 
7 STEMPEL  NAME 
8 NAZWA_KON1 nazwa kontrahenta CHAR(52) 
9 NAZWA_KON2 miasto(bez kodu pocztowego) CHAR(52) 
10 NAZWA_KON3 ulica nr domu CHAR(52) 
11 NAZWA_KON4 cd nazwy CHAR(52) 
16 BANK_KON1  CHAR(32) 
17 BANK_KON2  CHAR(32) 
18 K_SYNT_NO  NUMERIC(2,0) 
19 K_KLAS_1  CHAR(12) 
20 K_KLAS_2  CHAR(12) 
21 K_KLAS_3  CHAR(12) 
22 K_KLAS_4  CHAR(12) 
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23 K_KLAS_5  CHAR(12) 
24 ZAD  NUMERIC(3,0) 
 
 
UF_PLK 
Plan kont 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 SYNT_NO  NUMERIC(2,0) 
3 KLAS_1  CHAR(12) 
4 KLAS_2  CHAR(12) 
5 KLAS_3  CHAR(12) 
6 KLAS_4  CHAR(12) 
7 KLAS_5  CHAR(12) 
8 STATUS_KON  NUMERIC(2,0) 
9 STATUS_VAT  NUMERIC(2,0) 
10 DATA_WPR  DATE 
11 DATA_MOD  DATE 
12 STEMPEL  NAME 
13 TYP  CHAR(1) 
14 BO_WN  NUMERIC(15,2) 
15 BO_MA  NUMERIC(15,2) 
16 DATA_BO  DATE 
17 KP_SYNT_NO  NUMERIC(2,0) 
18 KP_KLAS_1  CHAR(12) 
19 KP_KLAS_2  CHAR(12) 
20 KP_KLAS_3  CHAR(12) 
21 KP_KLAS_4  CHAR(12) 
22 KP_KLAS_5  CHAR(12) 
23 PROC_WN  NUMERIC(5,2) 
24 PROC_MA  NUMERIC(5,2) 
25 ZAD  NUMERIC(3,0) 
26 KP_ZAD  NUMERIC(3,0) 
27 NAZWA_ZAD Ostatni człon nazwy konta CHAR(50) 
28 KKLSFKB Czy konto klasyf budżet CHAR(1) 
29 PAR_WD Paragraf wydatków/dochodów CHAR(1) 
30 TRYB_NAZW  NUMERIC(1,0) 
31 NAZWA_DOS  CHAR(50) 
32 ROK  NUMERIC(4,0) 
 
UF_KLAS 
Struktura klasyfikacji budżetowej  
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 DATA_WPR  DATE 
3 DATA_MOD  DATE 
4 STEMPEL  NAME 
5 SYNT_NO  NUMERIC(2,0) 
6 NAZWA  CHAR(50) 
7 KLAS_1  CHAR(12) 
8 KLAS_2  CHAR(12) 
9 KLAS_3  CHAR(12) 
10 KLAS_4  CHAR(12) 
11 KLAS_5  CHAR(12) 
12 ZAD  NUMERIC(3,0) 
13 NAZWA_PELN dluga nazwa dla kont nie klasyfikac CHAR(200) 
 
 
UF_DPOZ 
Pozycje dowodów księgowych 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 STEMPEL  NAME 
3 DATA_WPR  DATE 
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4 DATA_MOD  DATE 
5 FK_DOWK Dowód księgowy- null dla sdow ='BO' NUMERIC(8,0) 
6 POZYCJA Pozycja w dowodzie NUMERIC(3,0) 
7 ZNAK_WN Znak kwoty (dozwolone 1 lub -1) NUMERIC(2,0) 
8 KWOTA_WN Kwota (bezwzględna wartość) NUMERIC(15,2) 
9 OPIS_OPER Opis CHAR(120) 
10 FK_RODZ Rodzic aktualnego zapisu NUMERIC(8,0) 
11 POZ_RODZ Przyczyna przypisania do rodzica NUMERIC(3,0) 
12 KLUCZ_1 Klucz do analizy rozrachunkowej CHAR(32) 
13 FK_POZYCJA (np. odnośnik do pozycji w faktur.) NUMERIC(8,0) 
14 FK_GRUPA (np. odnośnik do UF_FK) NUMERIC(8,0) 
15 NUM_OP  CHAR(12) 
16 ZAD  NUMERIC(3,0) 
18 SYNT_NO  NUMERIC(2,0) 
19 KLAS_1  CHAR(12) 
20 KLAS_2  CHAR(12) 
21 KLAS_3  CHAR(12) 
22 KLAS_4  CHAR(12) 
23 KLAS_5  CHAR(12) 
24 DATA_OPER  DATE 
25 IDENT_OPER  CHAR(32) 
26 KL_KLAS_2  CHAR(12) 
27 KL_KLAS_3  CHAR(12) 
28 KL_KLAS_4  CHAR(12) 
29 ZNAK_MA Znak kwoty (dozwolone 1 lub -1) NUMERIC(2,0) 
30 KWOTA_MA Kwota (bezwzględna wartość) NUMERIC(15,2) 
31 POCZR_WN Suma obr. od początku roku (Wn) NUMERIC(15,2) 
32 POCZR_MA Suma obr. od początku roku (Ma) NUMERIC(15,2) 
33 DATA_DOWOD  DATE 
34 POZ_DZOAN Pozycja dziennika obr. anal. NUMERIC(8,0) 
35 POZ_DZOSYN Pozycja dziennika obr. synt. NUMERIC(8,0) 
36 KOLEJ Kolejność księgowania NUMERIC(15,2) 
37 SDOW  CHAR(4) 
38 NUM_DOWOD  NUMERIC(8,0) 
39 REJ_WST  NUMERIC(1,0) 
40 DATA_OD  DATE 
41 DATA_DO  DATE 
42 ROK  NUMERIC(4,0) 
 
 
 
UF_SRVAT 
Rodzaj operacji VAT  
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 STEMPEL  NAME 
3 DATA_WPR  DATE 
4 DATA_MOD  DATE 
5 POZYCJA Pozycja na liście dla stawki NUMERIC(3,0) 
6 RODZ_OPER 's' sprzedaż, 'k' kupno CHAR(1) 
7 OPIS Opis rodzaju CHAR(120) 
8 STAWKA Dozwolona stawka NUMERIC(4,2) 
9 SYMBOL  CHAR(6) 
10 ZAD  NUMERIC(3,0) 
 
 
 
 
UF_SSVAT 
Stawki VAT  
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 STEMPEL  NAME 
3 DATA_WPR  DATE 
4 DATA_MOD  DATE 
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5 STAWKA Stawka VAT (%) NUMERIC(4,2) 
6 OPIS Opis pozycji (np. 'Stawka 10%) CHAR(120) 
7 POZYCJA Pozycja na liście (wart. domyślna) NUMERIC(3,0) 
8 SYMBOL  CHAR(6) 
9 ZAD  NUMERIC(3,0) 
 
 
 
UF_DPBK 
Nazwy dla kont klasyfik budżet 
 
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT id NUMERIC(8,0) 
2 SYMBOL  CHAR(2) 
3 KONTO  CHAR(3) 
4 DZIAL  CHAR(3) 
5 ROZDZIAL  CHAR(5) 
6 PARAGRAF  CHAR(4) 
7 NAZWA_KR nazwa CHAR(50) 
8 NAZWA nazwa pełna CHAR(200) 
9 OD_DNIA obowiązuje od DATE 
10 DO_DNIA obowiązuje do DATE 
11 DATA_WPR  DATE 
12 DATA_MOD  DATE 
13 STEMPEL  NAME 
 
 
 
UF_SF    
Sprawozdania budżetowe    
    
Nr Nazwa Opis Typ 
1 NR_AKT  NUMERIC(8,0) 
2 STEMPEL  NAME 
3 DATA_WPR  DATE 
4 DATA_MOD  DATE 
5 SYMBOL  CHAR(32) 
6 ZAD  NUMERIC(3,0) 
7 NAZWA  CHAR(128) 

 
 

Schemat przetwarzania danych rachunkowych 
 

Obroty wprowadzane przez operatora na podstawie dokumentów źródłowych lub pobierane 

automatycznie z innych systemów pakietu RADIX gromadzone są w zbiorach 

odpowiadających poszczególnym miesiącom jako obroty niezaksięgowane.  

Automatyczna funkcja księgowania dowodów księgowych powoduje przeliczenie sum 

obrotów od początku miesiąca i od początku roku w polach MIES_WN, MIES_MA, 

POCZR_WN i POCZR_MA oraz zmianę statusu w polu STATUS_KSG poszczególnych 

operacji bez możliwości jej modyfikacji.  

 

Zabezpieczenie systemu  

 

Ochrona danych wprowadzanych do systemu jest zadaniem administratora serwera baz 

danych SQL. Niezależnie od rodzaju użytkowanego serwera posiadają one specyficzne 

narzędzia umożliwiające:  

• zdefiniowanie przez administratora kartoteki użytkowników, mających prawo do 

korzystania z programów  pakietu RADIX, 

• definiowanie dla każdego użytkownika hasła dostępu, 

• zmianę przez użytkownika hasła dostępu, 
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• nadawanie użytkownikom uprawnień do odczytu, modyfikacji, rejestracji i zarządzania 

danymi (role),  

• nadawanie w/w uprawnień do poszczególnych funkcji i operacji systemu (tablice baz 

danych), 

• identyfikację użytkowników wprowadzających lub modyfikujących dane w bazach 

danych pakietu RADIX (możliwość określenia przez administratora kto i kiedy dokonał 

wybranej zmiany we wskazanym systemie). 

• Ponadto w systemie FKB+ istnieje operacja Selektywny dostęp do funkcji 

umożliwiająca blokowanie poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji 

systemu. W tym celu należy:  

• z menu Narzędzia wybrać polecenie Selektywny dostęp do funkcji;  

• wpisać dane (login) operatora lub, w przypadku zmiany uprawnień, wybrać je z listy;  

• zaznaczyć klikając myszką lub naciskając klawisz spacji funkcje, do których 

użytkownik nie będzie miał dostępu.  

 

Funkcje zostaną zablokowane w momencie następnego uruchomienia systemu przez danego 

użytkownika.  

•  

PO_UPR 

Selektywny dostęp do funkcji  

Nr Nazwa Opis Typ 

1 LOGIN login użytkownika NAME 

2 FUNKCJA nr funkcji CHAR(5) 

 

• Jednocześnie wszyscy użytkujący pracownicy powinni  przestrzegać podstawowych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony systemów: 

• zdefiniować hasła dostępu do programów, dla każdego z systemów inne, 

• zdefiniować za pomocą narzędzi serwera SQL użytkowników wraz z odpowiednimi 

prawami dostępu do systemów. Każdy użytkownik powinien mieć nadane inne hasło, 

• zależnie od struktury sieci komputerowej w urzędzie ograniczyć dostęp osób 

niepowołanych do baz danych, za pomocą narzędzi udostępnianych przez serwer 

sieciowy, 

• nie udostępniać osobom niepowołanym swoich haseł dostępu, 

• nie notować haseł dostępu, a jeżeli zostały zanotowane – dbać by nie mogły ich 

przeczytać osoby niepowołane. 

 

 

 

SSYYSSTTEEMM  ŚŚRROODDKKII  TTRRWWAAŁŁEE::  SSTTWW++  

System jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków 

trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW umożliwia 

prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników  

z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych  

w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości 

przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli 

amortyzacyjnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy  

i rodzaje oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla 

poszczególnych rodzajów KŚT. 



 74 

System STW+ umożliwia: 

• prowadzenie kartoteki środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych 

i prawnych dla jednego lub wielu płatników,  

• automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem 

formalnym, 

• automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację 

zmian wartości, 

• drukowanie tabeli amortyzacyjnej, 

• wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych, 

• ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie, 

• automatyczne tworzenie arkuszy spisu z natury i zestawienia różnic 

inwentaryzacyjnych, 

• prowadzenie wieloletniego archiwum. 

  

SSYYSSTTEEMM  BBUUDDŻŻEETT  JJBB  PPLLUUSS  

Budżet JB Plus to program sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej dla jednostek 

organizacyjnych. Program służy do tworzenia sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych 

oraz finansowych dla wszystkich form prawnych jednostek organizacyjnych (jednostki 

budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze).  

Sprawozdania tworzone są poprzez ręczną edycje danych lub import z systemu finansowo – 

księgowego. Program współpracuje z większością systemów F-K, m.in.: Optivum firmy 

Vulcan , SIGID, Otago, FBK firmy Radix, Groszek firmy Info-System, Korelacja, QWANT 

firmy QNT, Softlab, Sygnity (Emax), Progman. Program kontroluje sprawozdania w sposób: 

• merytoryczny (przekroczenie wykonania do planu, zaangażowania do planu, 

bilansowanie się sprawozdania dochodowego),  

• rachunkowy tj. wyliczanie wszelkich niezbędnych podsumowań, sum kontrolnych. 

Możliwości systemu Budżet JB Plus: 

• Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz 

pozabudżetowych  

• Obsługa bilansowych sprawozdań finansowych  

o bilanse 

o rachunek zysków i strat 

o zestawienie zmian w funduszu jednostki 

• Analizy (opisówki) z wykonania budżetu  

o wydatki – układ wykonawczy (obsługa kilku placówek) 

o wydatki wg grup paragrafów 

  

SSYYSSTTEEMM    PPLLAANNOOWWAANNIIEE  II  RREEAALLIIZZAACCJJAA  BBUUDDŻŻEETTUU    „„PPLLAANN  BB””  

System PlanB - WPF przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej - zarówno 

dla Urzędów Miasta, Urzędów Gminy, Starostw, jak i dla jednostek organizacyjnych, które 

zobowiązane są do sporządzania planów wydatków i dochodów budżetowych. 

http://www.doskomp.jst.pl/index.php/2008-04-02-11-23-39/budet-jb/58
http://www.doskomp.jst.pl/index.php/2008-04-02-11-23-39/budet-jb/58
http://www.doskomp.jst.pl/index.php/2008-04-02-11-23-39/budet-jb/59
http://www.doskomp.jst.pl/index.php/2008-04-02-11-23-39/budet-jb/60
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System PlanB - WPF obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem w JST              

i jednostkach, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany 

do budżetu,  Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie harmonogramów oraz 

zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania 

budżetu. 

Moduły funkcjonalne systemu PlanB - WPF: 

• Projekt budżetu – na tym etapie program umożliwia tworzenie projektu budżetu 

zarówno w układzie budżetu, jak i do paragrafu, a nawet zadania (przy budżecie 

zadaniowym). Projekty przesłane przez jednostki organizacyjne (Wydziały) są 

weryfikowane przez Wydział Finansowy, a w razie konieczności korygowane. 

Zaakceptowane projekty budżetu tworzą projekt budżetu gminy. 

• Wnioski o zmianę w planie – system pozwala na elektroniczne zbieranie wniosków  

o zmianę w planie finansowym. Wniosek może być sporządzony z dokładnością do 

zadania lub paragrafu. Wnioski  są przekazywane do JST przez jednostki 

organizacyjne. System posiada pełną obsługę wniosku. Wnioski można sporządzać dla 

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, Organu. 

Wraz z wnioskiem dołączane jest uzasadnienie. 

• Zmiany w budżecie – system ewidencjonuje wszystkie dokumenty wpływające na 

zmiany w budżecie. Uchwały zmieniające czy Zarządzenia można prezentować 

praktycznie w dowolnym układzie. System posiada 150 rożnych form prezentacji 

zmian np. układ budżetu, układ wykonawczy, układ Zwiększenia – Zmniejszenia, 

układ per saldo, budżet Organu w układzie z jednostkami, z rodzajami zadań: własne 

zlecone, porozumienia, w podziale na grupy paragrafów np. dochody bieżące                        

i majątkowe, układ wg źródeł dochodów oraz źródeł finansowania po wydatkach, 

przesunięcia na zadaniach inwestycyjnych, zmiany nakładów i finansowania na WPI. 

• Układy wykonawcze – system, po każdej zmianie w budżecie, tworzy układ 

wykonawczy dla każdej z jednostek (wydziału) oraz tworzy plik w formie 

elektronicznej w celu rozdysponowania ich do jednostek organizacyjnych. 

• Weryfikacja poprawności układu wykonawczego z planem na sprawozdaniu – 

system oblicza w budżecie stan na dzień i porównuje go z planem na sprawozdaniu 

budżetowym. System do porównania zbiera zadania występujące pod paragrafem 

zarówno bieżące, jak i majątkowe. Funkcja ta sprawdza zarówno sprawozdania 

jednostkowe jak i zbiorcze, sumuje także wydziały celem utworzenia planu Urzędu 

jako jednostki budżetowej i porównania go ze sprawozdaniem Urzędu jako jednostki. 

• Eksport planu do sprawozdania – system, po wyliczeniu stanu na dzień, wysyła 

automatycznie plan do sprawozdania budżetowego w systemie Budżet JB Plus. 

• Analizy budżetowe (załączniki do opisówek). 

Najważniejszą cechą systemu PlanB-WPF jest elastyczność w zakresie dostosowania 

właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika. 

Rozbudowany i elastyczny system słowników, możliwość dowolnego grupowania zadań              

i paragrafów oraz definiowanie wyglądu wydruku za pomocą zewnętrznych formatek, 

umożliwia samodzielne określanie zawartości i postaci wydruków, załączników do uchwał              

i zarządzeń. 

 

 

 

  

http://www.doskomp.jst.pl/index.php/2008-04-02-11-23-39/budet-jb
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SSYYSSTTEEMM    CCEESSAARRZZ  ––  CCEENNTTRRAALLNNYY  SSYYSSTTEEMM  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  

BBUUDDŻŻEETTEEMM  ––  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIAA  II  BBIILLAANNSSEE  

System automatyzuje tworzenie, przekazywanie oraz agregowanie podsprawozdań 

niezbędnych do przygotowania informacji dodatkowej oraz na ich podstawie tworzy 

sprawozdanie wymagane rozporządzeniem MF z dnia 13 września 2017r. MRiF w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. Unikalną funkcjonalnością Systemu Cesarz jest zautomatyzowanie procesu 

przygotowania bilansu skonsolidowanego, którego przygotowanie opiera się o konsolidacje 

sprawozdań bilansów jednostkowych. 

  

SSYYSSTTEEMM  PPŁŁAACCEE  OOPPTTIIVVUUMM  
  

Program Płace Optimum został przygotowany specjalnie dla jednostek oświatowych                   

i uwzględnia specyficzne zasady wynagradzania nauczycieli oraz daje gwarancję 

terminowych i bezbłędnych rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym. 

Program posiada rozbudowaną bazę danych gdzie w dziale kartoteki wprowadza się dane 

wszystkich pracowników. Są to dane osobowe oraz dane związane z umową na jaką 

pracownik został zatrudniony. Program podczas tworzenia listy płac pobiera dane stałe oraz 

pozwala wpisać dane zmienne jak np. liczbę godzin ponadwymiarowych dla jednostek 

oświatowych.  

 

 
  

W programie uwzględnia się obowiązujące przepisy prawa w zakresie:  

• naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;  

• ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;  

• ochrony danych osobowych. 

 

Program znakomicie usprawnia:  

• sporządzanie comiesięcznych list wypłat, a także wszelkich list szczególnych 

(wyrównań, godzin ponadwymiarowych, trzynastek, nagród jubileuszowych, 

świadczeń urlopowych, umów zlecenia itp.);  

• rozliczanie należności za okres nieobecności w pracy;  

• terminowe rozliczanie zobowiązań z urzędami skarbowymi i ZUS-em;  

• regulowanie wszelkich indywidualnych zobowiązań pracowników (składki np. na 

działalność związków zawodowych, spłaty pożyczek z kasy zapomogowo-

pożyczkowej, dobrowolne ubezpieczenia pracowników);  

• przekazywanie wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników;  

• sporządzanie zestawień, sprawozdań i innych dokumentów (np. PIT). 

Program prowadzi rejestry  

• umów pracowników i wynikających z nich składników wynagrodzeń;  

• sposobu rozliczania się pracownika z ZUS-em i urzędem skarbowym;  

• stałych świadczeń i zobowiązań pracownika;  
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• rachunków bankowych pracownika;  

• nieobecności pracowników. 

Ponadto program automatycznie  

• zmienia warunki umowy o pracę wynikające ze zmiany procentu dodatku za staż 

pracy;  

• dokonuje wyrównania wypłaconego wynagrodzenia za dowolne miesiące;  

• oblicza wynagrodzenie wypłacane za czas ferii (urlopu);  

• wyznacza ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrodę jubileuszową;  

• wyznacza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastkę”);  

Program Płace Optimum współpracuje z aplikacją Płatnik dostarczając comiesięczne raporty  

i deklaracje. 

 

  

SSYYSSTTEEMM  KKAADDRRYY  OOPPTTIIVVUUMM  
 

 

1. Program rejestruje dane o pracownikach: 

• dane osobowe; 

• umowy o pracę i zmiany ich warunków; 

• umowy zlecenia; 

• nieobecności w pracy, wykorzystane urlopy; 

• czas pracy; 

• stopnie awansu zawodowego, wykształcenie i doskonalenie zawodowe; 

• oceny pracy, nagrody i kary; 

• informacje o rodzinie; 

• inne dane istotne ze względu na zatrudnienie, np. kategorię sprawności, datę 

następnego badania lekarskiego, datę ostatniego szkolenia BHP itp.; 

• własne kategorie danych, zależne od potrzeb danej jednostki organizacyjnej. 

 

2. Użytkownik może dowolnie ustalać: 

• tabele minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli; 

• rodzaj i liczbę umów o pracę jednego pracownika; 

• formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; 

• kalendarz dni wolnych i roboczych (istnieje możliwość wyznaczenia odrębnych 

terminów każdemu pracownikowi). 

 

3. Program ułatwia wykonywanie operacji seryjnych: 

• wprowadzanie poprawek do aktualnych warunków umów o pracę; 

• tworzenie nowych warunków umów o pracę od wskazanej daty (aneksy); 

• przydzielanie obowiązków z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej; 

• tworzenie podziałów na podgrupy. 
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AAPPLLIIKKAACCJJAA::  „„PPŁŁAATTNNIIKK””  
 

System „Program Płatnik” jest programem powszechnie stosowanym w rozliczeniach z ZUS. 

Umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w gminnych placówkach 

oświatowych (umowa o pracę, umowa zlecenie) podlegających ubezpieczeniu społecznemu, 

naliczanie składek ZUS od ww. pracowników; sporządzanie deklaracji imiennych                           

i zbiorczych.   Z programem nie dostarczono szczegółowej instrukcji pracy w programie, jest 

ona dostępna na stronie internetowej ZUS.  

 

Aktualna wersja programu pozwala między innymi na: 

 

• manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, 

• import danych z systemu kadrowo-płacowego, 

• utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, 

• tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego 

miesiąca, 

• drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 

• drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty, 

• przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego, 

• automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla 

ubezpieczonego 

• wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów, 

• uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany 

dokumentów z ZUS. 
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Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „FKB+”  

oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 

B
a

rb
a

r 
C

ze
ch
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1. Aktualizacja klasyfikacji budżetowej X X     

2. 
Analiza rozrachunkowa – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

3. 
Analiza zaangażowania – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

4. 
Analiza zobowiązań i należności – 

drukowanie, przeglądanie 
X X X X X X 

5. Archiwizacja roku finansowego X X     

6. 
Automat księgowy – rejestracja, 

edycja, usuwanie 
X X     

7. Bazy archiwalne – przeglądanie X X X X X X 

8. Bilans jednostki – drukowanie X X X X X X 

9. 
Deklaracja VAT-7 – drukowanie, 

rejestracja, przeglądanie 
X X X X X X 

10. 
Deklaracja VAT-7 – korekta, 

usuwanie. 
X X X X X X 

11. 
Deklaracja VAT-27 – drukowanie, 

rejestracja, przeglądanie 
X X X X X X 

12. 
Deklaracja VAT-27 – korekta, 

usuwanie. 
X X     

13. 
Dowody księgowe – rejestracja, 

edycja, drukowanie, przeglądanie 
X X X X X X 

14. Dowody księgowe – usuwanie X X     

15. 
Dziennik obrotów w miesiącu – 

drukowanie, przeglądanie 
X X     

16. Eksport pozycji dowodu do XML X X X X X X 

17. 
Eksport sprawozdania finansowego w 

formacie DBF 
X X     

18. 
Eksport sprawozdania finansowego w 

formacie XML 
X X     

19. 
Faktura – przeglądanie, rejestracja, 

edycja 
X X X X X X 

20. Faktura – usuwanie X X     
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21. 
Generowanie pliku JPK - Ewidencja 

VAT 
X X X X X X 

22. 
Generowanie pliku JPK - Faktury 

VAT 
X X X X X X 

23. 
Generowanie pliku JPK - Wyciągi 

bankowe 
X X X X X X 

24. Generowanie pliku xml VAT-27 X X X X X X 

25. Generowanie pliku xml VAT-7 X X X X X X 

26. JPK – import z pliku XML X X X X X X 

27. 
JPK - Ewidencja VAT- rejestracja, 

edycja, przeglądanie 
X X X X X X 

28. JPK - Ewidencja VAT- usuwanie X X     

29. 
JPK - Faktury VAT- rejestracja, 

edycja, przeglądanie 
X X X X X X 

30. JPK - Faktury VAT- usuwanie X X     

31. 
JPK – Księgi rachunkowe- rejestracja, 

edycja, przeglądanie 
X X X X X X 

32. JPK – Księgi rachunkowe- usuwanie X X     

33. 
JPK – Wyciągi bankowe- rejestracja, 

edycja, przeglądanie 
X X X X X X 

34. JPK – Wyciągi bankowe- usuwanie X X     

35. 
Kontrahenci  - przeglądanie, 

rejestracja, edycja 
X X X X X X 

36. Kontrahenci  - usuwanie X X     

37. 
Kontrola planu finansowego podczas 

księgowania 
X X X X X X 

38. 
Księgi rachunkowe – drukowanie, 

przeglądanie 
X X X X X X 

39. Księgowanie dowodów X X X X X X 

40. 

Obroty kont analitycznych i 

syntetycznych – drukowanie, 

przeglądanie 

X X X X X X 

41. 
Plan finansowy – rejestracja, edycja, 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

42. Plan finansowy – usuwanie X X     

43. 
Plan kont – korekta, powielaniem 

rejestracja, drukowanie 
X X X X X X 

44. Plan kont – usuwanie X X     

45. 
Rejestr sprzedaży i zakupu VAT – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

46. Rejestracja wg schematu X X X X X X 

47. Roczna korekta podatku VAT X X     

48. 
Schematy księgowe – przeglądanie, 

tworzenie, korekta 
X X X X X X 

49. Schematy księgowe – usuwanie X X     
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50. 
Słowniki – przeglądanie, rejestracja, 

korekta 
X X X X X X 

51. Słowniki – usuwanie X X     

52. 
Sprawozdania finansowe - 

przeglądanie, rejestracja, korekta 
X X X X X X 

53. Sprawozdania finansowe – usuwanie X X     

54. Tworzenie nowej jednostki X X     

55. 
Wykaz obrotów stanów i sald – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

56. 
Wyszukiwanie kwot i tekstów – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

57. Zamknięcie roku X X     

58. Zamknięcie miesiąca X X     

59. 
Zestawienie stanów i sald wg planu – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

60. 
Zobowiązanie lub należność – 

przeglądanie, drukowanie 
X X X X X X 

61. Zobowiązanie lub należność - korekta X X     

 

 

 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „STW+”  

oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Barbara  

Czech 

Jolanta  

Adamczak 

1. Baza – kopia, odtwarzanie X - 

2. Zmiana daty systemu X - 

3. Zamknięcie roku X - 

4. Przeglądanie archiwum X X 

5. Selektywne blokowanie uprawnień X - 

6. Porządkowanie słownika KŚT X - 

7. Pobieranie danych z MKO+ X X 

8.  Karty środków trwałych – przeglądanie X X 

9. Karty środków trwałych - rejestracja X X 

10. Karty środków trwałych - usuwanie X - 

11. Dodatkowe opisy – przeglądanie X X 

12. Dodatkowe opisy korekta X X 

13. Dokumenty – przeglądanie X X 
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14. Dokumenty – rejestracja X X 

15. Dokumenty - usuwanie  X - 

16. Archiwum – lista X X 

17. Spisy z natury – przeglądanie X X 

18. Spisy z natury – rejestracja X X 

19. Spisy z natury – usuwanie X - 

20. Tabela amortyzacyjna – przeglądanie X X 

21. Zestawienia ilościowe – przeglądanie X X 

22. Plan amortyzacji – przeglądanie X X 

23. Statystyka gminy – przeglądanie X X 

24. Wyposażenie – przeglądanie X X 

25. Słowniki – przeglądanie X X 

26. Słowniki – rejestracja X - 

27. Słowniki – usuwanie X - 

28. Opcje systemu X - 

 

 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „Budżet JB 

Plus” oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Barbara  

Czech 
Agnieszka Mendyk 

1. Wprowadzanie danych X X 

2. Drukowanie X X 

3. Korekta, zatwierdzanie, usuwanie X X 

 

 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „PlanB – System 

planowania i realizacji budżetu” oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Barbara  

Czech 
Izabela Ziarko 

1. Wprowadzanie danych X X 

2. Drukowanie X X 

3. Korekta, zatwierdzanie, usuwanie X  
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Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego  

„Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem” oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Barbara  

Czech 
Agnieszka Mendyk 

1. Wprowadzanie danych X X 

2. Drukowanie X X 

3. Korekta, zatwierdzanie, usuwanie X X 

 

 

 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „Płace Optivum”  

oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Agnieszka 

Palińska-Jakus 

Beata  

Bernyś 

1. Przeglądanie danych X X 

2. Wprowadzanie danych, modyfikacja X X 

3. Usuwanie danych X X 

 

 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „Kadry 

Optivum” oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Barbara  

Maruszczak 

Beata 

Bernyś 

1. Przeglądanie danych X X 

2. Wprowadzanie danych, modyfikacja X X 

3. Usuwanie danych X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Wykaz osób mających dostęp do systemu komputerowego „Płatnik”  

oraz ich uprawnienia: 
 

Lp. Funkcja systemu 

Imię i nazwisko użytkownika 

Dostęp do funkcji 
Agnieszka 

Palińska-Jakus 

Beata 

Bernyś 

1. Przeglądanie danych X X 

2. Wprowadzanie danych, modyfikacja X X 

3. Usuwanie danych X X 

 

 

System informatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera wykorzystuje odporne na zagrożenia nośniki danych, zapewnia dobór 

stosowanych środków ochrony zewnętrznej, systematyczne tworzenie rezerwowych kopii 

zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych oraz trwałość zapisu informacji 

systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg 

rachunkowych. 

Pełny wykaz zbiorów tworzonych przez poszczególne systemy oraz ich struktury, opis funkcji 

systemów algorytmów zawierają instrukcje eksploatacyjne dla Użytkownika systemów. 
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