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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 24/2016 
Burmistrza G i M Jastrowie 
z dnia 16.02.2016r. 

Zakładowy plan kont 
 

 
 PLAN  KONT  DLA  BUD ŻETU  GMINY 

ORGAN  FINANSOWY 
GMINY  I  MIASTA  JASTROWIE 

 
CZĘŚĆ   I.   OGÓLNA  

 
1. Zakładowy plan kont dla budżetu gminy określa jednolite zasady prowadzenia 

ksiąg rachunkowych oraz kont na, których ewidencjonuje się poszczególne 
zaszłości gospodarcze. 

2. Urząd Gminy jako organ podatkowy prowadzi ewidencję dochodów budżetu 
gminy. 

3. Obsługa bankowa budżetu gminy prowadzona jest w ramach umowy rachunku 
bankowego. 

4. Wydatki budżetu gminy dokonywane są w miarę wpływów dochodów 
budżetowych i przychodów w granicach uchwalonych przez radę gminy. 

5. Obsługa kasowa budżetu przez bank oznacza, że wszystkie dochody mają być 
przekazywane do banku, a  wszystkie wydatki budżetowe są dokonywane za 
pośrednictwem banku. 

6. Gmina posiada bankowy rachunek bieżący budżetu na , który wpływają dochody 
budżetowe gminy jako organu finansowego i jako jednostki budżetowej. 

7. Środki przekazywane z rachunku budżetu na lokaty ewidencjonuje się w księdze 
głównej budżetu: 
Wn 133-2  „Rachunek lokat terminowych” 
Ma 133-1  „Rachunek budżetu” 
Zamknięcie rachunku lokat księguje się: 

      Wn 133-1 „Rachunek budżetu” 
Ma 133-2  „Rachunek lokat terminowych” 

8. Urząd gminy realizuje wydatki budżetowe częściowo samodzielnie jako jednostka 
budżetowa, bezpośrednio z subkonta rachunku bieżącego budżetu gminy, a 
częściowo poprzez przekazywanie środków z rachunku bieżącego gminy 
samodzielnie bilansującym się jednostkom budżetowym podległym gminie. 

9. Przez samodzielnie bilansującą jednostkę rozumie się taką jednostkę, która 
posiada w banku rachunek bieżący, prowadzi samodzielnie księgi rachunkowe, 
na podstawie, których sporządza sprawozdania finansowe i przedkłada je gminie. 

10. Księgi rachunkowe organu finansowego prowadzi się w siedzibie  jednostki przy 
użyciu komputera. 

11. Księgi rachunkowe obejmują: 
a) dziennik, 
b) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie 
każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 
c) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 
d) wykaz składników aktywów i pasywów, 
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e) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg 
pomocniczych. 

12. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, danych o 
operacjach gospodarczych, 
13. Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym  na 
kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Na konta księgi głównej 
wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i 
pasywów, a następnie dokonuje się za kolejne miesiące zapisów, zarejestrowanych 
równocześnie w dzienniku. 
14. Konta ksiąg pomocniczych służą do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów 
kont księgi głównej. 
 

CZĘŚĆ II.    SZCZEGÓŁOWA 
 

PLAN  KONT  DLA  BUD ŻETU  GMINY 
 

 
według załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 05.07.2010 r. ze zm. 
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) 
 
Konta bilansowe 
 
133 Rachunek budżetu 

134 Kredyty bankowe 

135 Rachunek środków na niewygasające wydatki 

140 Inne środki pieniężne 

222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 Rozrachunki budżetu 

225 Rozliczenie niewygasających wydatków 

240 Pozostałe rozrachunki 

250 Należności finansowe 

260 Zobowiązania finansowe 

290 Odpisy aktualizujące należności 

901 Dochody budżetu 

902 Wydatki budżetu 

903 Niewykonane wydatki 

904 Niewygasające wydatki 

909 Rozliczenia międzyokresowe 

960 Skumulowane wyniki budżetu 

961 Wynik wykonania budżetu 

962 Wynik na pozostałych operacjach 

968 Prywatyzacja 
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 Konta pozabilansowe 
 
291 Zobowiązania warunkowe 

991 Planowane dochody budżetu 

992 Planowane wydatki budżetu 

993 Rozliczenie z innymi budżetami 

 
 

Zasady ewidencji analitycznej kont dla bud żetu Gminy i Miasta Jastrowie  
Konta bilansowe 
 
Numer  
konta 
 

 
Nazwa konta 

 
Zasady ewidencji analitycznej 
 

 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 
133 Rachunek bud żetu Prowadzony wg rachunków – służy do ewidencji 

operacji pieniężnych dokonywanych na 
bankowych rachunkach. 
Ewidencja szczegółowa do konta 133 
prowadzona jest według rachunków budżetu: 
- rachunku podstawowego, 
- rachunków pomocniczych budżetu 
- rachunku lokat terminowych, 

Bank aktualnie 
obsługujący 
budżet jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

134 Kredyty bankowe  Prowadzony w sposób umożliwiający rozliczenie 
poszczególnych kredytów tj. wg banków 
udzielających kredytów i oddzielnie dla każdego 
kredytu 

 

135 Rachunek środków na 
niewygasaj ące 
wydatki 

Ewidencja operacji pieniężnych na rachunku 
bankowym środków na niewygasające wydatki 

Bank aktualnie 
obsługujący budżet 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

140 Inne środki pieni ężne Ewidencja środków pieniężnych 
w drodze w tym: 
- środków otrzymanych z innych banków,  
  wpłaconych przez inkasentów, w przypadku,  
  gdy środki te zostały przekazane w poprzednim 
  okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem 
  bankowym z datą następnego okresu   
  sprawozdawczego, 

Środki w drodze 

222 Rozliczenie dochodów 
bud żetowych 

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych  
z jednostkami budżetowymi objętymi budżetem 
Gminy  

Prowadzone 
odrębnie dla 
każdej jednostki 

223 Rozliczenie wyd atków 
bud żetowych 

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych  
z jednostkami budżetowymi objętymi budżetem 
Gminy  

Prowadzone 
odrębnie dla 
każdej jednostki 

224 Rozrachunki bud żetu Prowadzone w sposób umożliwiający ustalenie 
wysokości otrzymanych środków budżetowych  
z tytułu dotacji, subwencji, udziału w dochodach  
i na zadania zlecone 

 

225 Rozliczenie 
niewygasaj ących 
wydatków 

Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi 
z tytułu zrealizowanych przez te jednostki 
niewygasających wydatków 

 

240 Pozostałe rozrach unki  Ewidencja innych rozrachunków związanych  
z realizacją budżetu 

Prowadzona wg 
poszczególnych 
tytułów oraz wg 
kontrahentów 
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250 Należności finansowe  Ewidencja należności finansowych,  
a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek 

Prowadzona w 
celu ustalenia 
stanu należności z 
poszczególnymi 
kontrahentami wg 
tytułów należności 

260 Zobowi ązania 
finansowe 

Ewidencja zobowiązań zaliczonych do 
zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów 
bankowych, w szczególności z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych (np. papierów 
wartościowych)  

 

290 Odpisy aktualizuj ące 
należności 

Ewidencja odpisów aktualizujących należności  

901 Dochody bud żetu Ewidencja analityczna prowadzona  
w sposób umożliwiający ustalenie 
poszczególnych dochodów budżetu  jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie 
jednostkowych sprawozdań budżetowych. 

 

902 Wydatki bud żetu Ewidencja analityczna prowadzona w sposób 
umożliwiający ustalenie poszczególnych 
wydatków budżetu. W ewidencji analitycznej do 
konta 902 prowadzi się następujące konta: 
- konto wydatków budżetowych dokonanych 
  przez jednostki budżetowe gminy; dalszy  
  podział analityczny tych wpływów według  
  podziałek klasyfikacji budżetowej stanowią  
  sprawozdania o wydatkach budżetowych Rb- 
  28s, w korespondencji z kontem 223 

 

903 Niewykonane wydatki  Ewidencja niewykonanych wydatków 
zatwierdzonych do realizacji w latach następnych 
wg klasyfikacji budżetowej 

 

904 Niewygasaj ące 
wydatki 

Ewidencja niewygasających wydatków wg 
klasyfikacji budżetowej 

 

909 Rozliczenia 
międzyokresowe 

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych  

960 Skumulowane wyniki 
bud żetu 

Ewidencja skumulowanych niedoborów lub 
nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych 

 

961 Wynik wykonania 
bud żetu 

Służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, 
czyli deficytu lub nadwyżki 

 

962 Wynik na pozostałych 
operacjach 

Konto służy do ewidencji pozostałych operacji 
niekasowych mających wpływ na wynik 
wykonania budżetu 

 

968 Prywatyzacja  Ewidencja przychodów i rozchodów dotyczących 
prywatyzacji 

Prowadzona 
odrębnie dla każdej 
przeprowadzanej 
prywatyzacji 
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Konta pozabilansowe 
291 Zobowi ązania 

warunkowe 
Ewidencja z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji 

 

991 Planowane dochody 
bud żetowe 

Ewidencja planu dochodów 
budżetowych oraz jego zmian 

Zgodnie  
z uchwałami Rady Miejskiej  
i Zarządzeniami Burmistrza 

992 Planowane wydatki 
bud żetowe 

Ewidencja planu wydatków budżetowych 
oraz jego zmian 

Zgodnie z uchwałami Rady 
Miejskiej i Zarządzeniami 
Burmistrza 

993 Rozliczenia z innymi 
bud żetami 

Służy do pozabilansowej ewidencji 
rozliczeń z innymi budżetami w ciągu 
roku, które nie podlegają ewidencji na 
innych kontach bilansowych 

 

 
II.  Opis kont  
1.   Konta bilansowe  

Konto 133 - "Rachunek bud żetu" 
 
Konto 133 - 1 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych 
rachunkach budżetu. 
 
Zapisy na koncie 133 – 1  są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a 
bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się 
zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, 
jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu 
bankowego zawierającego sprostowanie błędu. 
 
Na stronie Wn konta 133 - 1 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek 
budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku 
budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w 
korespondencji z kontem 134. 
 
Na stronie Ma konta 133 - 1 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również 
wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu 
(saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank 
na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. 
Na koncie 133 - 2 ujmuje się  lokaty  terminowe dokonywane ze środków rachunku 
budżetu.  
Na koncie 133 - 3 ujmuje się  środki do rozliczenia z Wielkopolskim Urzędem 
Wojewódzkim z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz  opłat za 
udostępnienie danych osobowych. 
 
Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo 
Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na 
rachunku budżetu. 
 
Do konta 133 „Rachunek budżetu” nie prowadzi się ewidencji analitycznej poza analityką lokat 
terminowych, a także subkont otwieranych do rachunku budżetu, w związku z realizowanymi 
umowami na projekty ze środków unijnych, gdzie z zawartej umowy wynika konieczność 
wydzielenia odrębnych rachunków bankowych. 
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Konto 133 „Rachunek bud żetu”  jest kontem bilansowym – saldo tego konta 
występuje  
w sprawozdaniu finansowym „Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego”  
 

 
 Konto 134 - "Kredyty bankowe" 
 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie 
budżetu. 
 
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu, spłatę odsetek, 
umorzenie kredytu oraz umorzenie odsetek. 
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz 
odsetki od kredytu bankowego. 
 
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów 
zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu). 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
zadłużenia według umów kredytowych. 
 
Do konta 134 prowadzi się analitykę według źródeł otrzymanych kredytów co zapewnia 
możliwość ustalenia stanu zobowiązań. Saldo konta  134 „Kredyty bankowe” występuje w 
rocznym sprawozdaniu„Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego”. 
 

 
Konto 135 - "Rachunek środków na niewygasaj ące wydatki" 
 
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na 
niewygasające wydatki. 
 
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, 
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 
 
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków 
na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133. 
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające 
wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225. 
 
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na 
rachunku środków na niewygasające  

 
 

Konto 140 - " Środki pieni ężne w drodze" 
 
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 
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1)   środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały 
przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z 
datą następnego okresu sprawozdawczego; 

2)   kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do 
banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank 
w następnym okresie sprawozdawczym; 

3)   przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie 
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w 
następnym okresie sprawozdawczym. 

 
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być 
ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych. 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a 
na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 
 
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w 
drodze. 

 
Konto 222 - "Rozliczenie dochodów bud żetowych" 
 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 
zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. 
 
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki 
budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości wynikającej z 
okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901. 
 
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek 
budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w 
korespondencji z kontem 133. 
 
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie 
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi 
organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. 
 
Konto 222 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych 
okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu. 
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki 
budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych 
okresowymi sprawozdaniami. 
Analityka obejmuje dochody budżetu realizowane przez poszczególne jednostki 
budżetowe według przyporządkowanego numeru jak niżej: 

222-1 Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

222-2 Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu                                                                              

222-3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 
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222-4 Zespół Szkół Samorządowych  w Sypniewie 

Kolejne numery nadawane są jednostkom budżetowym 

Konto 223 - "Rozliczenie wydatków bud żetowych"  
 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych 
przez te jednostki wydatków budżetowych. 
 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 
wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. 
 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w 
wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z 
kontem 902. 
 
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie 
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich 
rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie 
wydatków budżetowych. 
 
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek 
budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. 

Analityka obejmuje wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe 
według przyporządkowanego numeru jak niżej: 

223-1 Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu 

223-2 Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 

223-3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 

223-4 Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Kolejne numery nadawane są pozostałym jednostkom budżetowym. 

 
Konto 224 - "Rozrachunki bud żetu"  
 
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 

 
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i 
zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 
Konto 224 może wykazywać dwa salda. 
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Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań 
budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. 
Analityka obejmuje możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według 
poszczególnych budżetów. 
 
Konto 225 - "Rozliczenie niewygasaj ących wydatków"  
 
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 
zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. 
 
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 
niewygasających wydatków jednostek budżetowych. 
 
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w 
korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w 
korespondencji z kontem 135. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im 
środków na realizację niewygasających wydatków. 
 
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków 
przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. 
 
Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"  
 
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z 
wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach: 222, 223, 224, 225, 250, 
260. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków 
według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów. 
 
Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a 
saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. 
 
Konto 250 - "Nale żności finansowe"  
 
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w 
szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. 
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na 
stronie Ma - ich zmniejszenie. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. 
 
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, 
a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 
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Konto 260 - "Zobowi ązania finansowe"  
 
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z 
wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
wyemitowanych instrumentów finansowych. 
 
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na 
stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 

 
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych 
zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
 
Analityka prowadzona jest według źródeł otrzymanych pożyczek i zapewnia możliwość 
ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami. 
 
Konto 290 - "Odpisy aktualizuj ące nale żności"  
 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 
należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 
 
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 
 
Analityka  prowadzona jest według źródeł otrzymanych pożyczek i zapewnia możliwość 
ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami. 
 
Konto 901 - "Dochody bud żetu"  
 
Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 
 
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji 
z kontem 222; 

2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224; 

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w 
korespondencji z kontem 224; 

4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 
133; 

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z 
kontem 133; 
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6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. 
 
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za dany rok. 
 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. 

 
Konto 902 - "Wydatki bud żetu"  

 
Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki: 

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w 
korespondencji z kontem 223; 

2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w 
korespondencji z kontem 134. 

 
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji. 
 
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
za dany rok. 
 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. 
 
Konto 903 - "Niewykonane wydatki"  
 
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 
latach następnych. 
 
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. 
 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 
 
Konto 904 - "Niewygasaj ące wydatki"  
 
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 
 
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających 
wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 
225; 

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody 
budżetowe. 
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Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. 
 
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających 
wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 

 
Konto 909 - "Rozliczenia mi ędzyokresowe"  
 
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 
 
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące 
wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody finansowe 
stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu 
dotyczące następnego roku budżetowego). 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. 
 
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 
 
Konto 960 - "Skumulowane wyniki bud żetu"  
 
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących 
zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 
960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 
 
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 
960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 
 
Konto 960 występuje w sprawozdaniu „Bilans z wykonania budżetu”. 
 
Konto 961 - "Wynik wykonania bud żetu"  
 
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się 
przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w 
korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 
903. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się 
przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w 
korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się 
źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb 
sprawozdawczości. 
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Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan 
deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. 
 
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo 
konta 961 przenosi się na konto 960. 
 
Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"  
 
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik 
wykonania budżetu. 
 
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe 
koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. 
 
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe 
przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi. 
 
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów 
nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. 
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się 
na konto 960.  
 
Konto 962 może wystąpić w sprawozdaniu „Bilans z wykonania budżetu” 
 
 
Konto 968 - "Prywatyzacja"  
 
Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. 
Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma 
przychody z tytułu prywatyzacji. 
 
Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów 
prywatyzacji. 
 
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji. 
 
Konta pozabilansowe 
 
Konto 991 - "Planowane dochody bud żetu"  
 
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. 
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów 
budżetu. 
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu 
zwiększające planowane dochody. 
 
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. 
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Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na 
stronie Wn konta 991. 
 
Konto 992 - "Planowane wydatki bud żetu"  
 
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. 
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu 
zwiększające planowane wydatki. 
 
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków 
budżetowych lub wydatki zablokowane. 
 
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków 
budżetowych. 
 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na 
stronie Ma konta 992. 
 
Konto 993 - "Rozliczenia z innymi bud żetami"  
 
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, 
które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. 
 
Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec 
innych budżetów. 
 
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty 
należności otrzymane z innych budżetów. 
 
Konto 993 może wykazywać dwa salda. 
 
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - 
stan zobowiązań. 
 
Ewidencję  księgową projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich i innych źródeł 
zagranicznych Gmina i Miasto Jastrowie jako jednostka samorządu terytorialnego 
prowadzić będzie z wykorzystaniem kont syntetycznych  i analitycznych budżetu 
określonych w powyższym wykazie w sposób umożliwiający identyfikację zadania. 
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Zakładowy Plan Kont 
Urzędu Gminy i Miasta 

Jastrowie 
 

 
Ustalenia ogólne 

 
 
1. Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w siedzibie Urzędu Gminy          
i Miasta Jastrowie. 
 
2. Księgi rachunkowe Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie prowadzone są przy użyciu 
komputera. 
 
3. Dla pozostałych środków trwałych  na koncie „013” prowadzi się ewidencję 
ilościowo-wartościową według cen zakupu, z zastosowaniem metody „FIFO” (tj. 
pierwsze weszło, pierwsze wyszło) w zakresie rozliczenia wydania do użytkowania . 
 
4. Jako kryterium zaliczania zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie 
środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową przyjmuje się: 
- kryterium rodzajowe (podstawowe)  - składniki majątkowe 
- kryterium wartościowe (pomocnicze) – określające wartość zgodnie z ustawą            

o podatku. 
 
5.  Przedmioty o wartości niższej niż 300,-zł uznane są jako materiały. 
 
6. Umorzenia  i amortyzację środków trwałych o wartości określonej w ustawie                 
o podatku dochodowym od osób prawnych obliczane są przy zastosowaniu stawek 
określonych w przepisach w sprawie amortyzacji środków trwałych  i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz opracowanego planu umorzeń i amortyzacji 
środków trwałych, a nalicza się jednorazowo za okres całego roku. 
 
7. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych umarza się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. 
 
8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 
 
9. Materiały przyjęte do magazynu wycenia się według cen nabycia. Materiały te 
objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. 
 
10. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według cen nabycia                              
z zastosowaniem metody „FIFO” (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) 
 
11. Materiały rozchodowane, a nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają 
inwentaryzacji drogą spisu z natury, a ich wycena stanowi podstawę dokonania 
korekty kosztów wartości tego stanu. 
 
12. Nie podlegają ewidencji na koncie „310” – materiały, lecz są bezpośrednio 
odnoszone w koszty działalności materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia 
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wyniku, nabywane pojedynczo lub w niewielkiej ilościach i przeznaczone po zakupie 
do zużycia. 
 
13. Materiały bezpośrednio odnoszone w koszty działalności, a nie zużyte do końca 
roku podlegają inwentaryzacji i wycenie według ceny sprzedaży netto. O kwotę 
wyceny zwiększa się wartość zapasów ujętych na koncie „310” zmniejszając 
jednocześnie koszty zużycia materiałów – konto „401” 
 
14. Do materiałów tych zalicza się w szczególności: 

- materiały nabyte dla celów gospodarczych (w tym: środki czystości, materiały 
dekoracyjne) 

- materiały do celów biurowych, 
- różne materiały eksploatacyjne, spełniające wymogi określone w pkt 4 , 

których cena jednostkowa nie   przekracza 300,-zł 
 
15. Dopuszcza się możliwość umorzenia nieściągalnych należności w przypadku, 
jeżeli ich nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. postępowaniem o nieściągalności 
wydanych przez organ postępowania egzekucyjnego, postępowaniem sądu o 
umorzeniu postępowania upadłościowego lub jego ukończenia), a koszty poniesione 
przez Urząd na windykację tych należności byłyby niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do kwoty należności. Nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, których 
zwrotu dokonuje się przekazem pocztowym za pośrednictwem poczty Polskiej są 
pomniejszane o koszty ich zwrotu. 
 
16. Do dochodów Urzędu Gminy i Miasta zalicza się dochody budżetu ujęte w planie 
finansowym Urzędu Gminy i Miasta stosując analitykę według podziałki klasyfikacji 
budżetowej wykazuje się w  sprawozdaniu Rb-27S Urzędu. Przychody nie ujęte w 
planie finansowym samorządowych jednostek budżetowych zalicza się do 
przychodów budżetu Gminy (dotacje, subwencje i inne dochody) ujmuje się na 
koncie 720 „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. 
Dochody i przychody, o których mowa księguje się w jednostce Urząd Gminy i Miasta 
na bieżąco w momencie wpływu na rachunek bieżący budżetu na podstawie wyciągu 
bankowego, za wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu roku poprzedniego na styczeń roku 
następnego. 
 
17. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty)  ujmuje się   w księgach 
rachunkowych pod datą wpływu do Urzędu Gminy i Miasta. 
 
18. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące danego okresu 
sprawozdawczego, otrzymane 5 dni po terminie sporządzenia sprawozdania ujmuje 
się w księgach rachunkowych następnego okresu sprawozdawczego. Dowody 
księgowe dotyczące sprawozdań rocznych otrzymane po 28 lutym roku następnego 
ujmuje się w księgach rachunkowych roku następnego. 
 
19. Podstawą księgowania rozliczenia dotacji na koncie 224   „ Rozliczenie dotacji 
budżetowych”  udzielonych przez gminę jest kserokopia rozliczenia dotacji 
posiadająca adnotacje o wykorzystaniu i rozliczeniu zgodnie z przeznaczeniem 
zatwierdzona przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  
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20. Ewidencja księgowa projektów realizowanych z udziałem „środków europejskich” 
umożliwia identyfikację zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w 
Rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 2 marca  2010r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.)  
 
21. Realizacja wydatków następuje zgodnie z projektem, podpisaną umową o 
dofinansowanie zawartą między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją 
pośredniczącą lub instytucją wdrażającą, którego źródłem finansowania są „środki 
europejskie”, aneksami i harmonogramami, na podstawie prawidłowo wystawionych, 
opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych. 
 
22. Procedura dokonywania płatności w ramach realizowanego projektu powinna 
obejmować następujące etapy: 
- rejestrację wpływu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości 
dowodowej, 
- kontrolę merytoryczną  polegającą na sprawdzeniu, czy zdarzenie gospodarcze 
przedstawione w dokumencie księgowym jest zgodne z rzeczywistością, zawartymi 
umowami, procedurami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych, 
dokonuje koordynator projektu, 
- kontrolę formalno-rachunkową polegającą na dokładnym sprawdzeniu, czy dane 
liczbowe na dowodach księgowych są prawidłowo wyliczone, zgodnie z zasadami 
działań matematycznych oraz czy odpowiadają kwotom z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, dokonuje Główny Księgowy lub Skarbnik, 
- Skarbnik lub Główny Księgowy zapewnia kontrolę zgodności operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
- po zakończeniu czynności kontrolnych dowody księgowe uznane za prawidłowe 
akceptowane są do zapłaty przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza. 
 
23. Referat Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie prowadzi księgi rachunkowe 
projektu oraz przechowuje dokumenty księgowe. 
 
24. Dokumenty źródłowe projektów ewidencjonowane w księgach rachunkowych są 
na bieżąco gromadzone i przechowywane w opisanych segregatorach. 
 
 

PLAN KONT DLA URZ ĘDU GMINY I MIASTA  
 

(według załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 05.07.2010r. ze zm.  
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) 
  
Zespół 0 – Maj ątek trwały 
 

011 Środki trwałe 

013 Pozostałe środki trwałe 

015 Mienie zlikwidowanych jednostek 
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016  Dobra kultury 

020 Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 

021  Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo 

030 Długoterminowe aktywa finansowe 

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072 
Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych 

073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe  

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 
 
Zespół 1 – Środki pieni ężne i rachunki bankowe 
 

101 Kasa  

130 Rachunek bieżący jednostki budżetowej – subkonto wydatków (konto ewidencyjne) 

132 Rachunek dochodów jednostek budżetowych 

134 Kredyty bankowe 

135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

139 Inne rachunki bankowe 

140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

141 Środki pieniężne w drodze 
 
 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
 

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetów środków europejskich 

225 Rozrachunki z budżetami 

226 Długoterminowe należności budżetowe 

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

232 Rozrachunki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych 

233 Rozrachunki z tytułu zakupu podręczników szkolnych 

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240 Pozostałe rozrachunki 

243 Pozostałe rozrachunki z tytułu niedoborów i szkód 

244 Pozostałe rozrachunki z tytułu nadwyżek 

245 Wpływy do wyjaśnienia 
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247 Pozostałe rozrachunki z tytułu sum depozytowych 

248 Pozostałe rozrachunki z tytułu sum depozytowych – grupowe ubezpieczenie PZU 

249 
Pozostałe rozrachunki z tytułu sum depozytowych – podatek dochodowy Urząd 
Skarbowy 

290 Odpisy aktualizujące należności 
 
 
Zespół 3 – Materiały i towary 
 

300 Rozliczenie zakupu  

310 Materiały  
 
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 

406 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

407 Pozostałe obciążenia 

409 Pozostałe koszty rodzajowe  
 
 
Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty  
 

700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 Przychody finansowe 

751 Koszty finansowe 

760 Pozostałe przychody operacyjne 

761 Pozostałe koszty operacyjne 
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Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 

800 Fundusz jednostki 
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 

na inwestycje 

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 

860 Wynik finansowy 
  
 
Konta pozabilansowe 
 

499 Wkład własny niefinansowy w projekty unijne 

910 Poręczenia i gwarancje 

920 Środki trwałe w likwidacji 

921  Obce środki trwałe 

930 Należności warunkowe 

931  Zobowiązania warunkowe 

940 Weksle własne stanowiące zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania środków 

975 Wydatki strukturalne 

976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 Plan finansowy wydatków budżetowych 

981 Plan finansowy niewygasających wydatków 

990  
Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu odpowiedzialności  
Za zobowiązania podatkowe podatnika (księgowość podatkowa) 

991  Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków 

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
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  Opis kont  
 

   Konta bilansowe  
 

  Zespół 0 - "Maj ątek trwały"  
Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 

1)   rzeczowego majątku trwałego; 
2)   wartości niematerialnych i prawnych; 
3)   finansowego majątku trwałego; 
4)   umorzenia majątku; 
5)   inwestycji. 
 
 Konto 011 - " Środki trwałe" 
 
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają 
ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017. 
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 
wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 
ujmuje się na koncie 071. 

 
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 
1)   przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu 

gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających 
wartość początkową środków trwałych; 

2)   przychody środków trwałych nowo ujawnionych; 
3)   nieodpłatne przyjęcie środków trwałych; 
4)   zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 
 
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 
1)   wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 

zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; 
2)   ujawnione niedobory środków trwałych; 
3)   zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 
1)   ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych; 
2)   ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe; 
3)   należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 
 
Analityka prowadzona jest według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych 

011-1 budynki 
011-2 budowle 
011-3 kotły i maszyny energetyczne 
011-4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 
011-5 maszyny i urządzenia specjalne, branżowe 
011-6 urządzenia techniczne 
011-7 środki transportu 
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011-8 urządzenia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie 
011-9 grunty 

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

 
Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe" 
 
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do 
używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w 
pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. 
 
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 
wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z 
wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. 

 
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 
1)   środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji; 
2)   nadwyżki środków trwałych w używaniu; 
3)   nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

 
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 
1)   wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, 

sprzedaży, nieodpłatnego przekazania; 
2)   ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 
początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się 
środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. 
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych 
znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

 
Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek" 
 
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia 
przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie 
państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie 
budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym. 
 
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności: 
1)   wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce 

organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub jednostki; 

2)   korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą          
z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia 
przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego; 

3)   wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej 
jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych 
organu założycielskiego lub organu nadzorującego. 
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Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w 
szczególności: 
1)   wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej 

jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy 
ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub 
przekazanego innym jednostkom; 

2)   korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą          
z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a 
wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom. 

 
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami. 
Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej. 
 
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu 
tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub 
nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub 
nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób. 

 
Konto 020 - "Warto ści niematerialne i prawne" 
 
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 kontach 071 i 072. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób 
odpowiedzialnych. 
 
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 
prawnych w wartości początkowej. 

 
Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe" 
 
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności: 
1)   akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych; 
2)   akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o 

terminie wykupu dłuższym niż rok; 
3)   innych długotrwałych aktywów finansowych. 

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia 
stanu długoterminowych aktywów finansowych. 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości 
poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów. 
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów 
finansowych. 
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Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz warto ści niematerialnych prawnych" 

 
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. 
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia 
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. 
 
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w 
wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną 
ewidencję szczegółową. 
 
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, warto ści niematerialnych            
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" 
 
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających 
umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. 
 
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia 
umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych. 
 
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia 
lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór 
lub szkodę. 
 
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 
obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych 
nieodpłatnie. 
 
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. 
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Konto 073 - "Odpisy aktualizuj ące długoterminowe aktywa finansowe" 
 
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. 
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących 
długoterminowe aktywa finansowe. 
 
Konto 080 - " Środki trwałe w budowie (inwestycje)"  
 
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia kosztów 
inwestycji na uzyskane efekty. 
 
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 
1)   poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych 

wykonawców, jak i we własnym zakresie; 
2)   poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do 

używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów 
oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej; 

3)   poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, 
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości 
użytkowej środka trwałego. 

 
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w 
szczególności: 
1)   środków trwałych; 
2)   wartości niematerialnych i prawnych; 
3)   wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji. 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów 
gotowych środków trwałych. 
 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 
wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów 
inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych 
obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 

 
 
Zespół 1 - " Środki pieni ężne 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. 
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Konto 101 - "Kasa" 
 
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach 
jednostki. Do konta 101 prowadzona jest następująca ewidencja analityczna: 

101-1 kasa wydatki 
101-2 kasa dochody 
101-3 kasa ZFŚS 
101-4 kasa sumy depozytowe 

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie 
Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe. 
 
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie: 
1)   stanu gotówki w walucie polskiej; 
2)   stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z 

podziałem na poszczególne waluty obce; 
3)   wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym. 
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 
 
Konto 130 - "Rachunek bie żący jednostki" 
 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku 
bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem 
finansowym. 
 
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 
1)   otrzymanych na realizację wydatków budżetowych (130-1) zgodnie z planem 

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

2)   z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych -130-2 - (ewidencja 
szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w 
korespondencji z kontem  221 lub innym właściwym kontem. 
 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 
1)   zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również 

środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja 
szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w 
korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 

2)   okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia 
(ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w 
korespondencji z kontem 223. 
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w 
związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a 
bankiem. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny. 
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu 
finansowego dochodów i wydatków budżetowych. 
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Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe 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 pieniężnych 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 pieniężnych z tytułu 
zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do 
budżetu. 

3)   z tytułu realizowanych przez jednostkę wydatków ze środków pochodzący ze źródeł 
europejskich dla których wyodrębniony jest osobny rachunek bankowy 

 
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 

1)   przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z 
kontem 223; 

2)    w zakresie zrealizowanych dochodów podlega przeksięgowaniu na konto 222. 
 
Konto 132 - "Rachunek dochodów samorz ądowych jednostek bud żetowych" 
 
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych 
prowadzących działalność oświatową w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, 
darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 
albo w użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej i przeznaczonych na 
finansowanie działalności podstawowej jednostki, z wyłączeniem finansowania 
wynagrodzeń osobowych. 
 
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na 
stronie Ma - wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu 
poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów. 
 
Saldo konta 132 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych dochodów”. 

 
Konto 134 - "Kredyty bankowe" 
 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie 
działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki 
bankowe. 
 
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma - kredyty udzielone 
jednostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub rachunek inwestycyjny. 
 
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez 
bank oraz przelanych na rachunki jednostki. 
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Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" 
 
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 
szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 
dysponuje jednostka. 
 
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a 
na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków 
każdego funduszu. 
 
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych funduszy. 

 
Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 
 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 
innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych  
i rachunkach specjalnego przeznaczenia. 
 
Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych: 
1)   czeków potwierdzonych; 
2)   sum depozytowych; 
3)   sum na zlecenie; 
4)   środków obcych na inwestycje. 
 
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, 
w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między 
księgowością jednostki a księgowością banku. 
 
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z 
rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie. 
 
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z 
wydzielonych rachunków bankowych. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu 
środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według 
kontrahentów. 
 
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 
 
Konto 140 - "Krótkoterminowe papiery warto ściowe i inne środki pieni ężne" 
 
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności 
akcji, udziałów i innych  papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, 
jak i w walutach obcych . 
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Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych aktywów 
finansowych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów 
finansowych. 

 
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 
1)   poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych,  
2)   stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w 

walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 
3)   wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym 

osobom za nie odpowiedzialnym. 
 
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 
finansowych. 

 
Konto 141 - " Środki pieni ężne 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. 
 
W Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu  przyjęto technikę księgowanie środków 
pieniężnych w drodze, że  ewidencjonowane są na bieżąco. 
 
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w 
drodze. 

 
Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"  

 
Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych 
rozrachunków oraz rozliczeń. 
 
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków 
europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych 
rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. 
 
Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według podziałek 
klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, 
rozliczeń, 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, a przy rozliczaniu środków europejskich 
również odpowiednio w podziale na programy lub projekty. 
 
Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"  

 
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 



 30

ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są 
ujmowane na koncie 221. 
 
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności 
i roszczeń. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 201  prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie 
należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych 
kontrahentów. 
 
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 
Ma - stan zobowiązań. 

 
Konto 221 - "Nale żności z tytułu dochodów bud żetowych"  

 
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. 
 
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych 
oraz odpisy (zmniejszenia) należności. 
 
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych 
oraz odpisy (zmniejszenia) należności. 
 
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez 
właściwe organy. Zapisy z tego tytułu  dokonywane są na koniec okresów 
sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i 
nadpłaty). 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i 
podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. 
 
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. 

 
Konto 222 - "Rozliczenie dochodów bud żetowych"  

 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 
budżetowych. 
 
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w 
korespondencji odpowiednio z kontem 130. 
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie 
sprawozdań budżetowych. 
 
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. 
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Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 
budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 
130. 

 
Konto 223 - "Rozliczenie wydatków bud żetowych"  

 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 
budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich. 
 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 
1)   w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 

sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków 
budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych 
ze środków europejskich na konto 800; 

2)   okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze 
środków europejskich, w korespondencji z kontem 130. 

 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: 
1)   okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania 
programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z 
kontem 130; 

2)   okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego 
stopnia, w korespondencji z kontem 130. 

 
W samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych na koncie 223 ujmuje się 
również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym 
środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 
wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w 
korespondencji z kontem 130. 

 
Konto 224 - "Rozliczenie dotacji bud żetowych oraz płatno ści z bud żetu środków 
europejskich" 
 
Konto 224 służy w urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie do ewidencji i rozliczenia  
udzielonych dotacji budżetowych a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje 
zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich a także do 
ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu 
środków europejskich. 
 
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się  wartość dotacji przekazanych dotacji, w 
korespondencji z kontem 130; 
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Na stronie Ma konta 224 ujmuje się wartość dotacji uznanych za wykorzystane i 
rozliczone, w korespondencji z kontem 810 oraz zwroty dokonane w tym samym roku 
budżetowym, w którym nastąpiło ich przekazanie. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość 
ustalenia wartości przekazanych dotacji. Dotacje przypisane do zwrotu na podstawie 
rozliczeń przedstawionych w trakcie roku budżetowego, ale nie wpłaconych na rachunek 
organu dotującego do końca roku budżetowego, należy na koniec roku wyksięgować z 
konta 224 (Wn 810, Ma 224) i ująć jako należności z tytułu dochodów budżetowych (Wn 
221, Ma 760). 
 
Konto 224 w ciągu roku wykazuje Saldo Wn oznaczające wartość niewykorzystanych, 
nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały 
przekazane. Na koniec roku, po zaksięgowaniu pod  datą ostatniego dnia roku 
budżetowego złożonych przez podmioty dotowane w styczniu następnego roku rozliczeń 
dotacji, saldo strony Wn oznacza wartość należnych do zwrotu dotacji, które należy 
zaliczyć do należności z tytułu dochodów budżetowych. Po przeniesieniu rozliczonych i 
przypisanych do zwrotu dotacji na należności z tytułu dochodów budżetowych, konto 224 
nie wykazuje salda. 

  
Konto 225 - "Rozrachunki z bud żetami” 
 
Konto 225 służy do służy do rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług (VAT).  
 
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - 
zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 
 
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 
zobowiązań wobec budżetów. 
 
Konto 226 - "Długoterminowe nale żności bud żetowe"  

 
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych 
rozliczeń z budżetem. 
 
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w 
korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do 
długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności 
długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w 
korespondencji z kontem 221. 
 
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych 
należności. 
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Ewidencja szczegółowa do konta 226 zapewnia możliwość ustalenia stanu 
poszczególnych należności budżetowych. 

 
 

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"  
 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, 
a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
 
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a 
na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków 
publicznoprawnych. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi 
są dokonywane rozliczenia. 
 
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - 
stan zobowiązań. 

 
 

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodze ń"  
 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z 
tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na 
podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych 
umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 

1)   wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń; 
2)   wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń; 
3)   wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń; 
4)   potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 
 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 
wynagrodzeń. 
 
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - 
stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
 
Konto 232 – „Rozrachunki z tytułu wypłat dodatków m ieszkaniowych oraz dodatków 
energetycznych”  
 
Konto 232 służy do ewidencji rozrachunków z osobami fizycznymi z tytułu wypłat 
pieniężnych, przysługujących przepisami dodatków mieszkaniowych oraz dodatków 
energetycznych. 
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Po stronie Wn konta 232 ujmuje się  wypłaty pieniężne lub przelewy 
Po stronie Ma konta 232 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu  dodatków 
mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.  
Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu nieodebranych dodatków mieszkaniowych 
oraz dodatków energetycznych. 

Konto 233 – „Rozrachunki z tytułu zakupu podr ęczników szkolnych oraz wypłaty 
innych świadcze ń dla uczniów” 

Konto 233 służy do ewidencji rozrachunków z osobami fizycznymi z tytułu wypłat 
pieniężnych przysługujących  uczniom. 
 
Po stronie Wn konta 233 ujmuje się  wypłaty pieniężne lub przelewy 
Po stronie Ma konta 233 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu nie pobranych 
świadczeń. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu nieodebranych świadczeń dla 
uczniów. 

 
Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 
 
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z 
innych tytułów niż wynagrodzenia. 
 
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 
1)   wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające 

jednostkę; 
2)   należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych; 
3)   należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
4)   należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód; 
5)   zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 
 
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 
1)   wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki; 
2)   rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; 
3)   wpływy należności od pracowników. 
 
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich 
rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 
 
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a 
saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. 
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Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"  
 

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. 
 
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i 
zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i 
zmniejszenie należności i roszczeń. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.  
 
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 
Ma - stan zobowiązań. 

 
Konto 243 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu niedobo rów i szkód” 

 
Konto 243 służy do ewidencji rozliczenia niedoborów i szkód wynikających z roszczeń i 
należności od osób materialnie odpowiedzialnych 

 
Konto 244 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu nadwy żek” 

 
Konto 244 służy do ewidencji nadwyżek ustalonych w drodze rozliczenia inwentaryzacji. 

 
Konto 245 – „Wpływy do wyja śnienia” 

 
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu 
dochodów budżetowych. 
 
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich 
zwroty. 
 
Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. 
 
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 

 
Konto 247 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu sum dep ozytowych” 

 
Konto 247 służy do ewidencji prowizji bankowych i rozliczenie składek ZUS, wadium  oraz 
innych należności znajdujących się na innych rachunkach bankowych urzędu. Ewidencja 
analityczna pozwala ustalić poszczególne rodzaje należności. Składki na ubezpieczenia 
przekazywane są z konta na podstawie sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.  

 
Konto 248 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu sum dep ozytowych- grupowe 
ubezpieczenie PZU” 
 
Konto 248 służy do ewidencji składek PZU. Na stronie Wn konta ujmuje kwotę składek na 
grupowe ubezpieczenia  przekazaną dla  PZU, na stronie Ma ujmuje się wpłaty 
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pracowników na grupowe ubezpieczenie. Saldo Wn konta oznacza wielkość składek do 
przekazania dla ubezpieczyciela. 
 
Konto 249 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu sum dep ozytowych – podatek 
dochodowy Urz ąd Skarbowy” 
 
Konto 249 służy do ewidencji podatku dochodowego od osób fizycznych. Na stronie Wn 
konta ujmuje się podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do urzędu 
skarbowego  na podstawie Pit-4r. na stronie Ma konta księgowane są zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych obliczane i pobierane zgodnie z listą płac.  
Na koniec  roku konto 249 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków 
należnych do przekazana dla urzędu skarbowego. 

 
Konto 290 - "Odpisy aktualizuj ące nale żności"  
 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 
290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma 
- zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

 
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). 
 
Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących 
się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach nabycia, jeżeli koszty związane 
bezpośrednio z nabyciem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia. 
 
Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 
wycenia się według cen ewidencyjnych według cen nabycia. Gdy cena ewidencyjna różni 
się od ceny rzeczywistej, należy wyodrębnić odchylenia od cen rzeczywistych na koncie 
340. Rozliczenie odchyleń następuje według zasad określonych w zakładowym planie 
kont. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono 
pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją 
ilościowo-wartościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup. 

 
Konto 300 - "Rozliczenie zakupu" 
 
Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów 
spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów 
w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych. 
 
Na stronie Wn 300 konta ujmuje się: 
1)   faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od 

towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem VAT"; 
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2)   podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie. 
 
Na stronie Ma konta 300 ujmuje się: 
1)   wartość przyjętych dostaw i usług; 
2)   naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po 

spełnieniu określonych warunków; 
3)   naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku 

należnego, dotyczący składników majątku obrotowego, zwiększający ich wartość lub 
obciążający właściwe koszty albo rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne; 

4)   naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku 
należnego, dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, zwiększający ich wartość. 

 
Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: 
1)   odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub cen nabycia; 
2)   koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców; 
3)   opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie; 
4)   niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie; 
5)   reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców. 

 
Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze 
(materiały i towary w drodze), a saldo Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych. 

 
Konto 310 - "Materiały"  

 
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, 
znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie. 
 
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, 
a na stronie Ma - jego zmniejszenia. 
 
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach 
zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 
 
Konto 330 - "Towary" 
 
Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji pojazdów przejętych na własność gminy w 

wyniku usunięcia ich z drogi na mocy ustawy – Prawo o ruchu drogowym i 
przeznaczonych do sprzedaży. 

 
Na stronie Wn konta 330 ujmuje się przychody pojazdów, a na stronie Ma ich rozchody.  
 
Konto 330 może wykazywać saldo Wn, Które oznacza wartość pojazdów przeznaczonych 

do sprzedaży. 
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Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczeni e"  
 

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w 
układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.  
 
Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów 
korygujących koszty (np. faktur korygujących). 
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 
 
Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji 
planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz 
w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań 
budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach 
obowiązujących jednostkę. 
 
Konto 400 - "Amortyzacja"  

 
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 
stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 
 
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma 
konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz 
przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. 
 
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 
poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku 
obrotowego na konto 860. 

 
Konto 401 - "Zu życie materiałów i energii" 
 
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 
podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. 
 
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i 
energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu 
zużycia materiałów i energii. 
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. W rachunku zysków i strat wartość 
zużytych materiałów i energii ewidencjonowanych na koncie 401 wykazuje się w kosztach 
działalności operacyjnej w poz. B.II. 
Do konta 401 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 
419, 421, 422, 423, 424,  426. 
 
 
 

 
 



 39

Konto 402 - "Usługi obce"  
 
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 
działalności podstawowej jednostki. 
 
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma 
konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów. 
 
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860.  
 
Konto nie wykazuje salda na konie roku obrotowego. 
W rachunku zysków i strat koszty usług obcych wykazuje się w kosztach działalności 
operacyjnej w poz. B.III. 
Do konta 402 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 
427, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 428- dla osób nie będących 
pracownikami jednostki. 
 
 
Konto 403 - "Podatki i opłaty"  
 
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, 
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty 
skarbowej i opłaty administracyjnej. 
 
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje 
się zmniejszenie poniesionych kosztów.  
 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego tj. wg klasyfikacji 
budżetowej. 
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie 
wykazuje salda na koniec roku obrotowego.    

           
W rachunku zysków i strat podatki i opłaty księgowane na koncie 403 wykazuje się w 
kosztach działalności operacyjnej w poz. B.IV. 
Do konta 403 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej :   
414,  443, 448, 449, 450, 451, 452, 453. 

 
 
Konto 404 - "Wynagrodzenia"  
 
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z 
pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
 
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym 
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). 
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Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności 
podstawowej z tytułu wynagrodzeń.  
 
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860 i wobec tego nie 
wykazuje ono salda na koniec roku obrotowego. 
 
W rachunku zysków i strat koszty wynagrodzeń wykazuje się w kosztach działalności 
operacyjnej w poz. B.V. 
Do konta 404 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 
401, 402,  404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 417. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego tj. wg klasyfikacji 
budżetowej. 
 

 
Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"  
 
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 
świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 
 
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 
świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 
 
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego 
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, umowy o dzieło i innych umów. 
Na stronie Ma konta 405 księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów. 
 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego tj. wg klasyfikacji 
budżetowej. 
 
Saldo konta 405 na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie 
wykazuje salda na koniec roku obrotowego. 
W rachunku zysków i strat koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wykazuje 
się w kosztach działalności operacyjnej w poz. B.VI.       
 
Do konta 405 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 
302, 411, 412, 413, 414, 428 – dla pracowników jednostki, 444,  470, 478,  430 – opłaty 
za studia w zakresie kształcenia kadry. 
 
 
Konto 406- ”Inne świadczenia finansowe z bud żetu” 
 
Konto 406 służy do ewidencji pozostałych kosztów działalności podstawowej, które nie są 
ujmowane na koncie 409. 
 
Na koncie tym ujmuje się w szczególności nagrody o charakterze szczególnym  nie 
zaliczane do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, innych form pomocy dla uczniów. 
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Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego tj. wg klasyfikacji 
budżetowej. 
 
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz 
przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860. 
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. 
W rachunku zysków i strat inne świadczenia finansowane z budżetu  wykazuje się w 
kosztach działalności operacyjnej w poz. B.IX. 
Do konta 410 przyporządkowuje się m.in. następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 
302, 303, 304, 311, 321, 324, 325, 326, 413.  
 
Konto 407 ”Pozostałe obci ążenia”  
 
Na koncie 407 będą ewidencjonowane przykładowo koszty kwalifikowane do 
następujących § wydatków: 231, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 415, 416. 
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz 
przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860. 
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. 
W rachunku zysków i strat pozostałe obciążenia wykazuje się w kosztach działalności 
operacyjnej w poz. B.X. 
 
Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"  
 
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 pracowników do zadań służbowych, 
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i 
osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych 
do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych oraz wydatki 
związane z realizacją programu GKRPA. 
 
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich 
zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na 
konto 860. 

 
Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty" 
 
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: 
1)   przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, 
przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych; 
2)   podatków nieujętych na koncie 403; 
3)   dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji 
przekazanych. 
 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie 
do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 
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Konto 700 - "Sprzeda ż produktów i koszt ich wytworzenia" 
 
Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów 
oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności 
finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia. 
 
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów 
w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w 
korespondencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490. 
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami 
przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany 
do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków 
sprzedaży. 
 
W końcu roku obrotowego przenosi się: 

1)   przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860; 
2)   koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700. 

Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 
 
 
Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów bud żetowych" 
 
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do 
których zalicza się podatki, składki, opłaty, i inne dochody jst, należne na podstawie 
odrębnych ustaw a także przychody z tytułu dochodów samorządu terytorialnego, które 
nie są ujęte w palach finansowych innych jednostek budżetowych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 
przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu. 
 
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie 
Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. 
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja 
szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w 
zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią 
sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy. 
 
W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860.  
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

 
Konto 750 - "Przychody finansowe" 
 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 
 
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w 
szczególności: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i 
akcji, dywidendy, odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków 
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obcych i papierów wartościowych,oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie 
różnice kursowe. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów 
finansowych z tytułu: udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należnych odsetek 
od pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od 
pozostałych należności budżetowych, dodatnie różnice kursowe. 
W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 
750 nie wykazuje salda. 
 
 
Konto 751 - "Koszty finansowe" 
 
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji 
i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, 
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w 
budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto 
przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice 
kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w 
zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za 
zwłokę od zobowiązań. 
 
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 
860 (Ma konto 751). 
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

 
Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 
 
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na 
kontach: 700, 720, 730, 750. 
 
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz środków trwałych w budowie; 
3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, 

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

4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład 
budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki 
pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800; 

5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490. 
6) przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych 
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W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma 
konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 
 
Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 
 
 
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 
działalnością jednostki. 
 
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

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

2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy 
aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz 
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. 

3) poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane 
zdarzeniami trudnymi do przewidzenia niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej 
prowadzenia. 

 
Konto 761 służy również-w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, 
dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu 
produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi 
kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w 
zespole 7. Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się 
zwiększenie stanu produktów. 
 
W końcu roku obrotowego przenosi się: 

1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników 
majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma 
konta 761; 

2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze 
stroną Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 
 
 

Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"  
 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, 
rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
 
Konto 800 - "Fundusz jednostki"  

 
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. 
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Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie 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 wyceny środków trwałych; 
5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie 

wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia; 
8) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład 
budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał 
środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760. 

 
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

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

wydatków budżetowych z konta 223; 
3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

wydatków środków europejskich z konta 227; 
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228; 
5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 
6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 
7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz środków trwałych w budowie; 
8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 
9) wartość objętych akcji i udziałów; 
10) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.  
W Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu prowadzi się konto 800 wg następującego 
podziału: 
800-1 – fundusz jednostki majątku trwałego 
800-2 – fundusz jednostki majątku inwestycyjnego 
800-3 – fundusz jednostki majątku obrotowego 
 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 

 
Konto 810 - "Dotacje bud żetowe, płatno ści z bud żetu środków europejskich oraz 
środki z bud żetu na inwestycje" 
 
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków 
europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. 
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Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 

1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub 
rozliczone, w korespondencji z kontem 224; 

2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w 
korespondencji z kontem 224; 

3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków 
budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na 
konto 800. 
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 

 
Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów" 
 
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 
rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 
 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - 
ich zmniejszenie lub rozwiązanie. 
 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich 
do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia 
stanu rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń oraz rozliczeń międzyokresowych 
przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 
 
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów. 

 
 
Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych"  

 
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). 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z 
podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń; 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 
poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

 
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
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Konto 853 - "Fundusze celowe"  

 
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych oraz 
innych funduszy specjalnego przeznaczenia. 
 
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a 
na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i 
zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie. 
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego 
przeznaczenia. 
 
 
Konto 855 - "Fundusz mienia zlikwidowanych jednoste k"  

 
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw 
państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez 
organy założycielskie i nadzorujące. 
 
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego 
likwidacji, a na stronie Ma - stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia 
zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na 
podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015. 
 
Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub 
innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, 
a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na 
własne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego. 
 
Konto 860 - "Wynik finansowy" 
 
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 
 
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 

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

2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do 
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach 
stosujących to konto; 

3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z 
kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760; 

4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie 
bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów 
budżetowych, w korespondencji z kontem 740; 

5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych 
kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761; 

6) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870. 
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Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 
 

1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7; 
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu 

na początek roku, w korespondencji z kontem 490; 
3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z 

kontem 740;. 
 
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - 
stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 
800. 

 
 
Konta pozabilansowe  

 
Konto 499 – „Wkład własny niefinansowy w projekty u nijne” 
 
Konto 499 służy do ewidencji wkładu niepieniężnego stanowiącego wkład własny 
niefinansowy gminy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Podstawą zapisów na koncie jest dokument wewnętrzny potwierdzający  wniesienie w 
tej formie wkładu własnego przez Lidera lub Partnera projektu. Na stronie Wn ujmuje się 
wartość wynikającą z dokumentu wewnętrznego a na stronie Ma ewentualne 
zmniejszenia. Saldo końcowe Wn oznacza wartość wniesionego i rozliczonego wkładu  
własnego. Do konta 499 prowadzona jest analityka wg. projektów. 
 
Konto 910 – „Por ęczenia i gwarancje” 
 
Konto służy do ewidencji zabezpieczenia należytego wykonania umowy otrzymanego w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Na stronie Wn konta ujmuje się 
wartość otrzymanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez zamawiającego, a 
na stronie Ma jej zwrot. Ewidencja prowadzona jest według kontrahentów. 
 
Konto 920 – „ Środki trwałe w likwidacji” 
 
Konto 920 środki trwale w likwidacji służy do ewidencji środków trwałych w likwidacji, z 
dalszym podziałem na środki trwałe w likwidacji i pozostałe środki trwałe w likwidacji. 
  
Na stronie Wn konta 920 ujmuje się wartość początkową środków trwałych 
postawionych w stan likwidacji pod datą wyksięgowania ich z ewidencji bilansowej. 
Na stronie Ma konta 920 ujmuje się rozchód tych środków pod datą dokonania ich 
fizycznej likwidacji (rozbiórki, zniszczenia, złomowania). 
 
Konto 920 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość środków trwałych 
postawionych w stan likwidacji, ale jeszcze fizycznie istniejących. 
 
Konto 920 służy również do ewidencji niedoboru lub nadwyżek powstałych w wyniku 
różnic inwentaryzacyjnych majątku trwałego Urzędu do czasu ich wyjaśnienia. 
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Konto 921 - "Obce środki trwałe" 
 
Konto 921 służy do prowadzenia ewidencji obcych środków trwałych używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy czy bezpłatnego użyczenia. 
 
Na stronie Wn ujmuje się operacje dotyczące otrzymania środków trwałych  i pozostałych 

środków trwałych w używanie na podstawie zawartych przez jednostkę umów 
użyczenia, najmu, dzierżawy itp. 

 
Na stronie Ma ujmuje się zwrot środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

właścicielowi po wygaśnięciu umów. 
 
Konto 921 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość obcych środków trwałych 

pozostających na stanie jednostki.   
 
Konto 930 - "Nale żności warunkowe" 
 
Konto 930 służy do ewidencji między innymi udzielonych bonifikat  
Ewidencja prowadzona jest według osób, które uzyskały prawo do bonifikaty w związku             
z zakupem nieruchomości. 
Na stronie Wn konta 930 ujmuje się wartość udzielonych przez Gminę bonifikat. 
 
Na stronie Ma konta 990 ujmuje się wartość wygasłych bonifikat. 
 
Saldo konta 930 oznacza stan udzielonych bonifikat. 
 
Konto 931 - "Zobowi ązania warunkowe" 
 
Konto 931 służy do ewidencji między innymi poręczeń i gwarancji, w stosunku do których 
występuje małe prawdopodobieństwo, że powstaną przyszłe zobowiązania jednostki. 
   
Na stronie Ma konta 931 ujmuje się wartość poręczeń i gwarancji. 
 
Na stronie Wn konta 931 ujmuje się równowartość poręczeń i gwarancji, których termin 
upłynął, bądź w wyniku pogorszenia sytuacji podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub 
gwarancji, należy utworzyć rezerwę na przyszłe zobowiązania. 
Konto 931 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań. 
 
Konto 940 - "Weksle własne stanowi ące zabezpieczenie prawidłowo ści 

wykorzystania środków" 
 
Konto 940 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń weksli własnych 
stanowiących zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania środków. 
   
Na stronie Ma konta 940 ujmuje się zmniejszenie stanu wartości weksli własnych.. 
 
Na stronie Wn konta 940 ujmuje się zwiększenie stanu wartości weksli własnych.. 
 
Konto 940 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość weksli własnych.. 
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Konto 975 - "Wydatki strukturalne" 
 
Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych w jednostkach, w których 
ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej 
prowadzonej do kont bilansowych. 
Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania 
tych wydatków w odpowiednim sprawozdaniu.  Zapisów na koncie dokonuje się na 
podstawie kwalifikacji wydatku strukturalnego przez opisującego dokument księgowy 
pracownika merytorycznego. 
Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych 
według klasyfikacji wydatków strukturalnych. 
 
Na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.  

 
Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia mi ędzy jednostkami" 
 
Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami 
w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Ewidencja szczegółowa do 
konta prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikacje danych z podziałem na 
jednostki gminne oraz rodzaje sprawozdań.  

 
Konto 980 - "Plan finansowy wydatków bud żetowych"  
 
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. 
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu; 
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym; 
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 
finansowego wydatków budżetowych. 
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 
 
981 - "Plan finansowy niewygasaj ących wydatków"  
 
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 
budżetowych dysponenta środków budżetowych. 
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 
budżetowych. 
 
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 
1)   równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy 
niewygasających wydatków budżetowych; 
2)   wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub 
wygasłej. 
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 
niewygasających wydatków budżetowych. 
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 
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Konto 990 – „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytuł u ich odpowiedzialno ści 
                      za zobowi ązanie podatkowe podatnika” 
 
Konto 990 - służy do ewidencji zobowiązań podatkowych osób trzecich, na które zostały 
wydane decyzje o odpowiedzialności podatkowej. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przez księgowe podatkowe, odrębnie dla 
każdego podatku i podatnika. Na podstawie noty księgowej (PK) dane wprowadzane są 
do ewidencji księgi głównej urzędu w podziałce klasyfikacji budżetowej. 
Na stronie Wn  konta 990 księguje się należność do pobrania, a po stronie Ma wpłaty 
dokonane przez osoby trzecie. 
 
Gdy na koncie bilansowym kwota zobowiązań podlegająca zapłacie zostanie 
zrównoważona sumą wpłat tych osób wtedy zobowiązanie wygasa. Jeżeli po wygaśnięciu 
zobowiązania, na koncie pozabilansowym pozostaje niezrównoważona wpłatami kwota to 
ta część podlega odpisaniu. 
 
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu. (Powyższe dotyczy  
księgowości podatkowej)  
 
Konto 991 – „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pob ieranych przez nich podatków 
podlegaj ących przypisaniu na kontach podatników”. 
 
Ewidencjonuje się kwoty należne do pobrania i pobrane przez inkasentów. 
Pozabilansowe konta dla inkasentów otwiera się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. 
Inkaso dotyczy opłaty targowej. 
Na stronie Wn konta 991 księguje się: 
1) przypisy wysokości należności do pobrania 
2) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej 
Na stronie Ma konta 991 księguje się: 
1) wpłaty kwot pobranych przez inkasentów i wpłaconych na rachunek bieżący urzędu 
lub  wpłaconych do kasy urzędu 
2) odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania ale nie pobranych. 
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu 
 
. 
 Konto 998 - "Zaanga żowanie wydatków bud żetowych roku bie żącego" 
 
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych 
w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie 
finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym 
roku budżetowym. 
 
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 
1)   równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym; 
2)   równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku 
następnego. 
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Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, 
decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 
wydatków budżetowych w roku bieżącym. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek 
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 
wydatków. 
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 
 

Konto 999 - "Zaanga żowanie wydatków bud żetowych przyszłych lat"  
 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych 
przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach 
następnych. 
 
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 
budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego 
jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do 
realizacji w roku bieżącym. 
 
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 
przyszłych. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek 
klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 
wydatków. 
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie 
wydatków budżetowych lat przyszłych. 
 


