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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 24/2016 
Burmistrza G i M Jastrowie 
z dnia 16.02.2016r. 
 

 
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA 

KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 

 
1.Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 
Księgi rachunkowe Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie prowadzone są w języku 
polskim i w walucie polskiej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie ul. 
Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie. 
 
2. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych 
 
Rokiem obrotowym jest  rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 
grudnia. 
 
Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się: 
w jednostce budżetowej, tj. Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie 
- deklarację ZUS, 
oraz 
- sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów  

z 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2014 poz. 119) oraz 
   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.03.2010r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz.247) 
sporządzane dla Urzędu Gminy i Miasta funkcjonującego jako jednostka budżetowa  i dla 
Gminy i Miasta Jastrowie . 

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: 
− Sprawozdanie Rb-27S  – dla Urzędu Gminy i Miasta i zbiorcze Gminy Jastrowie 
− Sprawozdanie Rb-28S – dla Urzędu Gminy i Miasta i zbiorcze Gminy Jastrowie  
 

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania (za 1, 2, 3 kwartał): 
− Sprawozdanie Rb-NDS – dla Gminy Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-27ZZ – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy i Miasta 

Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-50 – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy i Miasta 

Jastrowie, Sprawozdanie Rb-27S – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy  
      i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-28S – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy i Miasta 

Jastrowie, 
− Sprawozdania Rb-Z, Rb-N – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy i Miasta 

Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb- ZN – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz  dla Gminy i Miasta 

Jastrowie, 
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Sprawozdania kwartalne (za 4 kwartał): 

− Sprawozdania Rb–NDS – dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-27ZZ – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla Gminy i Miasta 

Jastrowie,       
-    Sprawozdanie Rb-50 – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla Gminy i Miasta Jastrowie,       
 

Sprawozdania kwartalne: 
- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla Gminy i Miasta  
Jastrowie,       
- Sprawozdanie Rb- ZN – dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla Gminy i Miasta 
Jastrowie,       
- Sprawozdanie Rb-30S dla Gminy i Miasta Jastrowie, 

 
Sprawozdania roczne: 

− Sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla Gminy i Miasta 
Jastrowie,       

− Sprawozdanie Rb-ST dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-PDP dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-30S dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-UZ dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-UN dla Gminy i Miasta Jastrowie, 
− Sprawozdanie Rb-WSa dla Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej, 

 
Sprawozdanie finansowe obejmujące: 
- bilans jednostki budżetowej (Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie) według załącznika nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r 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 zwanego dalej „rozporządzeniem”, 
- rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy ) według załącznika nr 7 do    
  „rozporządzenia”, 
- zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 8 do  
 „rozporządzenia”. 
 
 
W jednostce samorządu terytorialnego: 
- bilans z wykonania budżetu sporządza się według załącznika Nr 9 do „rozporządzenia”, 
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych według załącznika Nr 5 do 
„rozporządzenia”, 

- skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządza się według załącznika 
Nr 10 do  „rozporządzenia”, 

- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (wariant 
porównawczy) sporządza się według załącznika Nr 7 do „rozporządzenia”, 
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- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające  z zestawień zmian w 
funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  
według załącznika Nr 8 do „rozporządzenia”.   

 
 
Sporządzając łączne sprawozdania finansowe należy dokonać wyłączeń wzajemnych 
rozliczeń między jednostkami, dotyczących należności i zobowiązań oraz innych 
rozrachunków o podobnym charakterze, przychodów i kosztów, wyniku finansowego 
ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami. 
 
Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Zapisy księgowe prowadzone są przy użyciu komputera, w formie zorganizowanych 
oddzielnych komputerowych zbiorów danych. 
Posiadane są oprogramowania w zakresie rachunkowości i ewidencji podatków 
umożliwiających uzyskanie czytelnych informacji o księgach. Wydruki komputerowe 
ksiąg rachunkowych posiadają automatycznie numerowane strony z oznaczeniem 
strony pierwszej i ostatniej.  
Sumowania na kolejnych stronach przebiega w sposób ciągły w roku obrotowym. 
Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg 
rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko 
zapisami dodatnimi ( storno czarne ) albo tylko ujemnymi ( storno czerwone 0. Zapisy 
stornujące muszą być udokumentowane.  
 
 
Ksi ęgi rachunkowe  obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 
- dziennik, 
- księgę główną, 
- księgi pomocnicze, 
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, 
 
Dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą 
miesiąca którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeżeli 
wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie: 
- dla sprawozdań miesięcznych do 5 dnia następnego miesiąca 
- dla sprawozdań rocznych do 28 lutego następnego roku.   
W przypadku gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zastaną 
przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je 
wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. 
Dowody te ujmowane są    w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie 
z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy. 
Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną  
w art. 6 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe 
obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie 
sprawozdań. 
 
Dziennik  prowadzony jest następująco: 
- zdarzenia, które nastąpiły w danym miesiącu (okresie sprawozdawczym), ujmowane są 

w nim chronologicznie, 
- zapisy są kolejno numerowane w ciągu roku, co pozwala na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 
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- obroty dziennika są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 
 

Dziennik prowadzony jest dla każdej grupy zadaniowej, gdzie grupowane są operacje  
gospodarcze według ich rodzajów. 
Sprawdzian liczebności operacji stanowi numeracja porządkowa dziennika danej grupy 
zadaniowej i łączna wartość sumy.  
Poszczególne pozycje dziennika muszą zawierać dane dotyczące co najmniej: 
- numeru i daty dowodu, 
- rodzaju operacji księgowej, 
- kont księgi głównej, a w razie potrzeby kont pomocniczych. 
Na koniec miesiąca należy sporządzić zestawienie obrotów dziennika dla każdej jednostki 
zadaniowej oraz łączne zestawienie dzienników dla wszystkich jednostek zadaniowych w 
celu sprawdzenia zgodności z łącznymi obrotami  „Zestawienia obrotów i sald”. 
  
Ksi ęga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest według zasady podwójnego zapisu. 
Systematyczna i chronologiczna rejestracja zdarzeń gospodarczych następuje zgodnie z 
zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich 
zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ewidencja przychodów urzędu 
stanowiących dochody budżetu gminy, nieujętych w planach finansowych innych jednostek 
budżetowych, dokonywana jest w dniu wpływu na rachunek budżetu, nie później  niż na 
koniec miesiąca. 
Zapisy dokonywane w księdze głównej powiązane są z zapisami w dzienniku. 
 
Ksi ęgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych 
kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą 
zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest każdorazowo do przedmiotu ewidencji 
konta głównego. 
 
Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Rejestracja zdarzeń 
na tych kontach nie powoduje zmian w składnikach aktywów i pasywów. Obowiązuje na nich 
zapis jednostronny, niepodlegający uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem 
ewidencyjnym. 
Ujmowane są na nich: 
      -     wydatki strukturalne  

− plan finansowy wydatków budżetowych, 
− plan finansowy niewygasających wydatków, 
− zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 
− zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat, 
− zobowiązania warunkowe, 
− należności warunkowe, 
− obce środki trwałe, 
− środki trwałe w likwidacji 
− weksle własne stanowiące zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania środków  
− wzajemne rozliczenia między jednostkami, 
− planowane dochody budżetu (w organie), 
− planowane wydatki budżetu (w organie) , 

 
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań 
finansowych, sprawozdań budżetowych, sprawozdań statystycznych i innych oraz rozliczeń z 
ZUS i budżetem państwa, do których jednostka została zobowiązana. 
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Zestawienie obrotów i sald kont ksi ęgi głównej  
Sporządza się na koniec każdego miesiąca, w formie wydruku „Zestawienie obrotów i sald” 
dla budżetu Gminy i Miasta  oraz dla budżetu Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
Zawiera ono: 
- symbole i nazwy kont, 
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i 

narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 
 
Obroty „Zestawienia obrotów i sald” muszą być zgodne z obrotami dziennika.   
 
Zestawienie sald ksiąg pomocniczych sporządzane jest: 
- dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego, 
- dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 
 
Otwieranie i zamykanie ksi ąg rachunkowych 
Ustawa o rachunkowości stawia ściśle określone wymagania dotyczące automatycznego 
przenoszenia sald bilansu zamknięcia i otwarcia. Przeniesienie takie musi być 
udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, 
które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, ciągłości i kompletności zapisów 
obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia. 
 
 
4. Metody i terminy inwentaryzowania składników maj ątkowych 
 
Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, a także zasady jej dokumentowania  
i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z 
instrukcji inwentaryzacyjnej. 
Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z 
ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. 
W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji: 

− spis z natury, polegający na policzeniu i oglądzie rzeczowych składników majątku 
      i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem księgowym, a także wycenie różnic 
      inwentaryzacyjnych, 
− potwierdzenie (uzgodnienie) salda z bankami i kontrahentami należności oraz 

powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia 
zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i 
rozliczenie ewentualnych różnic, 

− weryfikacja składników majątkowych poprzez porównanie danych zapisanych w 
księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja  salda stosowana jest  
do tych aktywów i pasywów, których nie można spisać z natury i nie stosuje się do 
nich metody potwierdzenia salda). 

 
Spisowi z natury zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Urzędzie Gminy i 
Miasta Jastrowie podlegają: 

− gotówka w kasie,  
− papiery wartościowe takie jak: akcje, obligacje, czeki obce weksle, gwarancje, 

bony towarowe i inne, 
− rzeczowe składniki aktywów obrotowych i trwałych - środki trwałe, maszyny  

i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, materiały, 
towary, produkty gotowe. ( Materiały zgodnie z decyzją kierownika obciążają 
koszty w dniu ich zakupu, natomiast na dzień bilansowy ustalany jest stan 
tych składników w drodze spisu z natury, dokonywana jest ich wycena, 
wprowadza się na stan zapasów, koryguje koszty o wartość tego stanu a w 
następnym roku odnosi się odpowiednio w koszty). 
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− aktywa rzeczowe będące własnością innych jednostek – spis z natury dotyczy 
także składników aktywów, będących własnością innych jednostek, 
powierzonych jednostce do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub 
używania. Kopie tego spisu należy przekazać do jednostki będącej ich 
właścicielem. 

 
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów 
pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunku bankowym, stanie 
należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności 
stanu podpisuje kierownik jednostki lub skarbnik – główny księgowy. 
 Dotyczy ono: 
- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, 
- należności od kontrahentów,  
- należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów,  
- wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów. 
 
Potwierdzenia dokonuje się w drodze pisemnej i dotyczy nazwy oraz rodzaju składnika, jego 
ilości, ceny jednostkowej, a także wartości bilansowej. 
Jeśli kontrahent nie przekaże potwierdzenia na piśmie, dopuszczalną formą może być 
informacja przekazana telefonicznie. W takim wypadku należy sporządzić notatkę służbową 
z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. 
 
Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do: 
- należności spornych i wątpliwych, 
- należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, 
- należności od pracowników,  
- innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie  
  z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe. 
 
Weryfikacja salda – porównanie danych ksi ąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami ma na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty 
potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo wycenione. 
Weryfikacji podlegają: 
- wartości niematerialne i prawne, 
- grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi, 
- środki trwałe w budowie 
- długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach) 
- należności sporne, wątpliwe, należności od pracowników, należności od osób i jednostek 

nie prowadzących pełnych ksiąg rachunkowych, należności publiczno-prawne, 
- zobowiązania wobec pracowników, wobec kontrahentów, wobec osób i jednostek nie 

prowadzących ksiąg rachunkowych oraz zobowiązania publiczno-prawne, 
- kapitały i fundusze, 
- rezerwy i przychody przyszłych okresów, 
- inne rozliczenia międzyokresowe. 
 
 
Inwentaryzacja warto ści niematerialnych i prawnych  ma na celu:  
- weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania 
  poszczególnych tytułów praw majątkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych z okresami 
amortyzacji przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym. 
 
Grunty i budynki  wykazane są w  aktywach bilansu jednostki budżetowej pod warunkiem, 
że zostały jej przekazane w trwały zarząd , tzn., że jednostka posiada odpowiednie 
dokumenty w postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd, 
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protokółów zdawczo- odbiorczych potwierdzających przekazanie nieruchomości jednostce, 
potwierdzenie wpisu do ksiąg wieczystych. 
Istnieje obowiązek inwentaryzowania nieruchomości w sposób umożliwiający porównanie 
danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją, gminnego, powiatowego zasobu 
nieruchomości. 
 
Fundusze jednostki  inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia, 
zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów. 
 
Inwentaryzacja rozlicze ń międzyokresowych przychodów  polega na weryfikacji ich stanu 
księgowego przez sprawdzenie prawidłowości  udokumentowania poszczególnych tytułów 
tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku długoterminowych 
należności budżetowych. 
 
Terminy inwentaryzowania składników maj ątkowych 
Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 
− nie rzadziej niż raz na 2 lata środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład 

środków trwałych, znajdujące się na terenie strzeżonym, 
− co rok pozostałe składniki aktywów i pasywów, 
− raz w ciągu 2 lat zapasy towarów, materiałów, produktów gotowych i półproduktów 

znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-
wartościową. 

 
Uwzględniając częstotliwość określoną w pkt 1, ustala się następujące terminy 
inwentaryzacji: 

1) na dzień bilansowy każdego roku: 
a) aktywa pieniężne, 
b) kredyty bankowe, 
c) papiery wartościowe, 
d) niezużyte materiały i towary, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty 

działalności, w tym paliwo w pojazdach służbowych, 
e) składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji; 
f) stan udzielonych i otrzymanych pożyczek. 

 
2) w ostatnim kwartale roku: 

a) środki trwałe w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń wchodzących                      
w skład środków trwałych w budowie, 

b) stan należności,                                                                                                                                 
c) wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników majątku,  
d) aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową, 
e) aktywa będące własnością innych jednostek; 

3) zawsze: 
a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, 
b) w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których 

nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników. 
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Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 24/2016 
Burmistrza G i M Jastrowie 
z dnia 16.02.2016 r. 

 
 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego                          
w zakresie w jakim przepisy szczególne dopuszczają alternatywne rozwiązania. 
 
1. Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do 
ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 
właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie 
darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na 
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i 
gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości 
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają 
umarzaniu metodą liniową w okresie ich przewidywanego użytkowania ( w okresie w 
którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne ). 
Aktywa zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych umarza się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. 
 
2. Środki trwałe 
 
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o 
rachunkowości. 
 
Środki trwałe obejmują w szczególności: 
- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ), 
- lokale będące odrębną własnością, 
- budynki, 
- budowle, 
- maszyny i urządzenia, 
- środki transportu i inne rzeczy, 
- ulepszenia w obcych środkach trwałych, 
- inwentarz żywy. 
 
Środki trwałe w dniu przyjęcie do użytkowania wycenia się: 
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu 
powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, 
ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z 
przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna 
dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on 
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zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się 
kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i 
opusty udzielone przez dostawcę, 
 
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia, 

zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia –według wyceny  
dokonanej przez rzeczoznawcę, 
 

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów   
   z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, 
 
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej  z dnia otrzymania, 
z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w niższej wartości określonej 
w umowie o przekazaniu, 
 
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny do Skarbu Państwa lub jednostki  
   samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w dokumencie o przekazaniu. 
Najczęściej stanowić je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności- 
dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe 
umorzenie, 
 
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w 
   wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego  
   środka. 
Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza ) 
wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych 
ustalonych na dzień bilansowy. 
 
 Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „ Środki trwałe ”, 
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „ Pozostałe środki trwałe”. 
 
Na koncie „Środki trwałe” (konto 011 ) podlegają ewidencji środki trwałe o wartości 
określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od 
osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).   
Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środków 
trwałych. Środki trwałe umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych 
ustalonych przepisami w/w ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od 
osób prawnych  
Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Nowo 
nabyte lub wytworzone środki trwałe podlegają umarzaniu i amortyzacji od miesiąca 
następnego po dacie przyjęcia ich na stan księgowy. 
Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 umarza się jednorazowo                  
w momencie oddania ich do użytkowania. 
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3. Inwestycje ( środki trwałe w budowie ) 
 
To koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i 
nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków 
trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia 
bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: 
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
- koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nim  
   różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 
- opłaty notarialne, sądowe itp., 
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy. 
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów 
ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień 
związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 
W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności 
następujące koszty: 
- dokumentacji projektowej, 
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową, 
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych  
   terenu, 
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o zyski ze sprzedaży  
   zlikwidowanych na nim obiektów, 
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, 
- założenia stref ochronnych i zieleni, 
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie trwania budowy, 
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, 
- inne koszty bezpośrednio związane z budowa. 
 
4. Zapasy 
 
Zapasy obejmują materiały. 
 
Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, 
jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. 
 
Jednostka prowadzi ewidencje materiałów ilościowo – wartościową.  
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. 
Rozchód materiałów z magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu i 
wycenia się metodą „ pierwsze weszło, pierwsze wyszło ”( FIFO ). 
Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
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5. Należności i roszczenia oraz zobowiązania 
 
Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień 
bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu 
a wartości ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych 
( art. 25 b ust. 1 ustawy o rachunkowości ) przy czym: 
- odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozrachunków budżetu zalicza  
   się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych, 
-  odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na 
   podstawie ustaw obciążają fundusze, 
- odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek  
   obciążają zobowiązania wobec tych jednostek, 
- odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień  
   bilansowy. 
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 
zapłaty poprzez dokonanie ich odpisu aktualizującego w odniesieniu do: 
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w 
stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został 
złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do 
wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym 
lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli majątek dłużnika nie wystarcz na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego w pełnej wysokości należności, 
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik 
zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w 
umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancja lub 
innym zabezpieczeniem należności, 
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w 
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych 
kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 
5) należności przedterminowych lub nie [przedterminowych o znacznym stopniu 
prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty 
odpisu na nieściągalne należności.  
Nieściągalność należności jest uprawdopodobniona w szczególności jeżeli: 
1) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony 
w stan likwidacji lub została ogłoszona niego upadłość obejmująca likwidację 
majątku, 
2) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika 
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zostało wszczęte postępowanie ugodowe w myśl przepisów o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i firm, 
3) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania 
powództwa sądowego. 
Dokumenty pozwalające na stwierdzenie okoliczności określonych w punktach 1 – 4 
stanowią podstawę dokonania stosownych zapisów w ewidencji księgowej poleceniem 
kontrahentów. 
 
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z 
odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. 
Zapłata należności i zobowiązań w walutach obcych wykazywana jest w księgach 
rachunkowych na dzień jej przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub 
sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta gmina. 
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą 
wydania aktywów finansowych, wycenia się w wartości godziwej.  
 
Zobowiązania finansowe wycenia się według zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
ustalania wartości zobowiązań zalizanych do państwowego długu publicznego, długu 
Skarbu Państwa, wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ( Dz. U. Nr 112, 
poz. 759 ). 
 
6. Krótkoterminowe papiery wartościowe  
 
To aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest 
krótszy od jednego roku od dnia bilansowego ( np. akcje obce, obligacje obce, bony 
skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, min. weksle o terminie wykupu powyzej 
3 miesięcy, a krótszym od 1 roku ). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia 
się na dzień bilansowy: 
- w cenie rynkowej, 
- w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, 
- krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w 
wartości godziwej.  
 
7. Rezerwy 
 
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwo przyszłe 
zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
Rezerwy na zobowiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od 
okoliczności, z którymi te zobowiązania się wiążą. 
Nie wykorzystane rezerwy, w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka 
uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, 
odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski 
nadzwyczajne. 
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8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 
 
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich 
współmierności rozlicza się w czasie jako rozliczenia międzyokresowe. 
 
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie jako 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ( np. koszty ubezpieczeń ), tak aby każdy 
okres sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego okresu, jeżeli jest to 
istotne. 
 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 
wynikających w szczególności z kosztów przypadających na dany okres 
sprawozdawczy, między innymi z tytułu: 
- niewykorzystanych urlopów – koszty do rozliczeń ujmuje się w szacowanej 
wysokości wynagrodzenia jakie otrzyma pracownik gdy wykorzysta urlop, 
- innych kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, które zostaną zafakturowane 
i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób 
wiarygodny, np. : koszty wynagrodzeń za okres, inne koszty operacyjne – 
telekomunikacji rozliczane zwykle z opóźnieniem, itp. 
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują 
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. 
 
Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia 
międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, 
że zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej wartości, co skutkuje 
rozwiązaniem tych biernych rozliczeń kosztów. 
 
9. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania 
 
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów 
towarów i usług ( pomniejszono o zwroty, rabaty i upusty). Przychody uznaje się za 
osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją 
zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i usług. przychody ze sprzedaży 
wykazane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług 
( VAT ). Zarówno przychody jak i koszty związane z nimi ujęte są w odpowiednich 
okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub 
dokonania płatności. 
 
10. Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe 
 
Na dzień bilansowy gmina wycenia wyrażone w walutach obcych: 
1)  składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie kupna 
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stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Jednostka, nie wyższym 
jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 
2)  składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, 
z którego usług korzysta Jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego 
dla danej waluty przez Narodowy Bank na ten dzień. 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka 
dla rozliczenia danej transakcji w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz 
operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, 
chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Jednostkę dokumencie ustalony 
został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji. 
 
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług 
korzysta Spółka lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut 
określa się w relacji do wskazanej przez Jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest 
ustalony przez Narodowy Bank Polski. 
 
11. Długoterminowe aktywa finansowe 
 
Obejmują w szczególności: 
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, 
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty terminowe. 
 
Na dzień przyjęcia do ewidencji wycenia się w cenie nabycia lub w cenie zakupu 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. 
Ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie wartości bilansowej poszczególnych 
rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. 
 
12. Środki pieni ężne 
 
Środki pieniężne wykazywane są według wartości nominalnej. Zasady wyceny 
środków pieniężnych w walutach obcych przedstawione są w nocie Waluta obca. 
 
13. Zobowiązania finansowe 
 
Zobowiązania finansowe wycenia się według zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu 
Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ( Dz. u. 2006, Nr. 
112, poz. 759 ). 
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Ustalenie wyniku finansowego 
 

1. W Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie – jednostka budżetowa 
 
Sposób ustalania i rozliczania wyniku finansowego w jednostce budżetowej jest 
konsekwencją stosowania metody finansowania brutto. 
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków 
i strat na koncie 860 „ Wynik finansowy ”. Ewidencja kosztów działalności 
podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów. 
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w 
załączniku 7 do „ rozporządzenia” składa się: 
- wynik ze sprzedaży, 
- wynik z działalności operacyjnej, 
- wynik z działalności gospodarczej, 
- wynik brutto. 
 

2. W Gminie i Mieście  Jastrowie – organu finansowym j.s.t. 
 
Wynik z wykonania budżetu Gminy i Miasta  Jastrowie – jednostki samorządu 
terytorialnego ( niedobór lub nadwyżka budżetu ) wykazywany w bilansie z 
wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 „ Wynik wykonania budżetu” według 
zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym raku dochodów i 
wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych, niewygasających z końcem 
roku, ujmowanych na odrębnych kontach: 901 „ Dochody budżetowe”, 902 „ Wydatki 
budżetowe” oraz 903 „ Niewykonane wydatki”, z wyjątkiem operacji szczególnych, 
określonych w odrębnych przepisach. 
Operacje wynikowe które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego 
roku budżetowego ( tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów 
finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na 
koncie 962 „ Wynik na pozostałych operacjach ”. W roku następnym, po 
zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego przez organ stanowiący jst, saldo tego konta 
przeksięgowane jest na konie 960 „ Skumulowany wynik budżetu”. 

Wynik z wykonania budżetu wskazywany jest w sprawozdaniu budżetowym Rb-NDS 
ustalany jest według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U.  Nr 20, poz. 103 ). 
Wykazywana w nim nadwyżka lub deficyt jst obejmuje dochody określone w ustawie 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 
2003, Nr 203, poz. 1966 ), tj. z uwzględnieniem środków funduszy pomocowych ). 

 



 16

 
 
 
 
 


