
ZARZ�DZENIE Nr IV/11/2003 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 20 stycznia 2003 r. 

W sprawie ustalenia i zasad funkcjonowania planu kont dla bud�etu gminy i Urz�du 
Gminy Baranów. 

Na podstawie art.4 i art.10 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1004 r. o rachunkowo�ci /Dz. U. Nr 121 
poz.591 z pó�niejszymi zmianami /, oraz rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowo�ci, oraz planów kont dla bud�etu pa�stwa, bud�etów 
jednostek samorz�du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz. U. 
Nr 153 poz. 1752/ ustalam co nast�puje: 

§ l 

Ustalam zakładowy plan kont dla bud�etu Gminy Baranów, oraz zasady ksi�gowa� i ich powi�zanie z 
kontami ksi�gi głównej zgodnie z zał�cznikiem Nr l do niniejszego zarz�dzenia. 

§ 2 

Ustalam zakładowy plan kont dla Urz�du Gminy Baranów oraz zasady ksi�gowa� i ich powi�zanie z 
kontami ksi�gi głównej zgodnie z zał�cznikiem Nr 2 do niniejszego zarz�dzenia. 

 
§ 3 

Wykonanie mniejszego zarz�dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy . 

§ 4 

Zarz�dzenia wchodzi w �ycie z dniem podpisania . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Zał�cznik Nr l 
        Do Zarz�dzenia Wójta Gminy 
        Baranów Nr IV/11/2003 
 

Plan kont dla bud�etu gminy 
 
I. Wykaz kont ksi�gi głównej 
 
l. Konta bilansowe 
 
133 - Rachunek bud�etu 
134 - Kredyty bankowe 
137 - Rachunek �rodków funduszy pomocowych 
139 - Inne rachunki bankowe 
140 - Inne �rodki pieni��ne 
222 - Rozliczenie dochodów bud�etowych 
223 - Rozliczenie wydatków bud�etowych 
224 - Rozrachunki bud�etu 
227 - Rozliczenie dochodów ze �rodków funduszy pomocowych 
228 - Rozliczenie wydatków ze �rodków funduszy pomocowych 
240 - Pozostałe rozrachunki 
250 - Nale�no�ci finansowe 
260 - Zobowi�zania finansowe 
901 - Dochody bud�etu 
902 - Wydatki bud�etu 
903 - Niewykonane wydatki 
904 - Niewygasaj�ce wydatki 
907 - Dochody z funduszy pomocowych 
908 - Wydatki z funduszy pomocowych 
909 - Rozliczenia mi�dzyokresowe 
960 - Skumulowana nadwy�ka lub niedobór na zasobach bud�etu 
961 - Niedobór lub nadwy�ka bud�etu 
962 - Wynik na pozostałych operacjach 
967 - Fundusze pomocowe 
968 - Prywatyzacja 
 
2. Konta pozabilansowe 
 
991 - Planowane dochody bud�etu 
992 - Planowane wydatki bud�etu 
993 - Rozliczenia z innymi bud�etami 
 
II. Zasady funkcjonowania kont ksi�gi głównej 
 



133 - Rachunek bud�etu 
 
Konto 133 - Rachunek bud�etu słu�y do ewidencji operacji pieni��nych dokonywanych na rachunkach 
bankowych bud�etu gminy. 
Zapisy na tym koncie dokonywane s� wył�cznie na podstawie dowodów bankowych / wyci�gów 
bankowych / i musz� by� zgodne z zapisami ksi�gowo�ci banku. 
W razie stwierdzenia bł�du w dowodzie bankowym, ksi�guje si� sumy zgodnie z wyci�giem, 
natomiast ró�nice wynikaj�ce z bł�du odnosi si� na konto 240, jako sumy do wyja�nienia. Ró�nice t� 
wyksi�gowuje si� na podstawie dokumentu bankowego zawieraj�cego sprostowanie bł�du. 
Na stronie Wn konta 133-Rachunek bud�etu, ujmuje si� wpływy �rodków pieni��nych na rachunek 
bud�etu, w tym równie� spłaty udzielonych po�yczek oraz wpływy kredytów przelanych przez bank 
na rachunek bud�etu. 
Na stronie Ma konta 133 ujmuje si� wypłaty z rachunku bud�etu, w tym równie� wypłaty dokonane w 
ramach udzielonego przez bank kredytu na rachunku bud�etu / saldo kredytowe konta 133 / oraz 
wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek bud�etu. 
Na koncie 133 ujmuje si� równie� lokaty dokonywane ze �rodków bud�etu oraz �rodki na 
niewygasaj�ce wydatki. 
Saldo Wn konta 133 oznacza stan �rodków pieni��nych na rachunku bud�etu, a saldo Ma konta 133 
kwot� wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku bud�etu. 
Konta analityczne do konta 133 tworzone s� w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu �rodków 
pieni��nych na poszczególnych rachunkach bankowych. 
Ewidencj� analityczn� tworzy si� w zale�no�ci od potrzeb - numerem konta analitycznego jest konto 
133 /1, 2, 3, 4 itp. 
 
Typowe zapisy konta 133 - Rachunek bud�etu 
 
Tre�� operacji       Wn Ma 
1. Wpływ dochodów na rachunek bud�etu   133 901 
2. Wpływ kredytu na rachunek bud�etu    133 134 
3. Wpływ dochodów własnych     133 901 
4. Wpływ odsetek od �rodków na rachunku 
bankowym                                 133 901 
5. Otrzymana subwencja o�wiatowa 
a - wpływy dot. roku bud�etowego                133  901 
b- wpływy subwencji w grudniu na 
     stycze� roku nast�pnego                        133 909 
6. Wpływy �rodków pieni��nych w drodze           133 140 
7. Przychody z prywatyzacji                        133 968 
8. Bł�dy w wyci�gu bankowym - dochody           133 240 
9. Przekazanie �rodków na pokrycie wydatków 
    jednostek bud�etowych                         223 133 
10. Spłata kredytu                                   134 133 
11. Wpływ dochodów z jednostek bud�etowych     133 222 
12. Spłata odsetek od kredytu                       902 133 



13. Wydatki własne                                902 133 
14. Bł�dy w wyci�gach bankowych - wydatki        240 133 
 
134 - Kredyty bankowe 
 
Konto 134 - Kredyty bankowe słu�y do ewidencji kredytów bankowych zaci�gni�tych przez gmin� na 
dofinansowanie bud�etu. 
Po stronie Wn konta 134 ewidencjonuje si� spłat� kredytu bankowego lub jego umorzenie. Po stronie 
Ma konta 134 ksi�guje si� zaci�gni�ty kredyt. 
Konto 134 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce stan kredytu zaci�gni�tego na dofinansowanie 
bud�etu lub "O" oznaczaj�ce spłat� zaci�gni�tego kredytu. 
 
Ewidencja analityczna prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie wysoko�ci 
zaci�gni�tych kredytów od poszczególnych kredytobiorców. 
Konta analityczne mog� by� tworzone s� w zale�no�ci od potrzeb : symbol konta analitycznego do 
konta 134 to 134 / l, 2, 3, 4 itp. 
 
Typowe zapisy konta 134-Kredyty bankowe 
Tre�� operacji                                 Wn     Ma 
1. Spłata kredytu na finansowanie bud�etu i odsetek        134     133 
2. Umorzenie kredytu bankowego                        134     962 
3. Dodatnie ró�nice kursowe od kredytów zaci�gni�tych 
    w walucie obcej                                       134      962 
4. Kredyty bankowe na finansowanie bud�etu             133      134 
5. Spłata odsetek od kredytu bankowego                  902      133 
6. Ujemne ró�nice kursowe od kredytów w walucie obcej  961      134 
 
137 - Rachunki �rodków pomocowych 
 
Konto 137 - Rachunki �rodków pomocowych, słu�y do ewidencji �rodków pieni��nych otrzymanych 
w ramach realizacji zada� z funduszy pomocowych, w zakresie w którym umowa lub przepis 
okre�laj� konieczno�� wydzielenia tych �rodków na odr�bnym rachunku bankowym. 
Na stronie Wn konta 137 ujmuje si� wpływ �rodków w korespondencji z kontem 907 a na stronie Ma 
wypłaty tych �rodków w korespondencji z kontem 908. 
Konto 137 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków pochodz�cych z funduszy 
pomocowych. 
Ewidencja analityczna prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu ka�dego funduszu 
pomocowego udzielonego na konkretne zadanie. 
Typowe zapisy na koncie 137-Rachunki �rodków pomocowych 
 
Tre�� operacji                               Wn Ma 
1. Wpływ �rodków na rachunek wyodr�bnionego 
funduszu pomocowego                            137      227 
2. Odsetki od �rodków tego funduszu                   137      962 



3. Rozliczenie dochodów z funduszy pomocowych       227      907 
4. Wypłata �rodków z funduszu pomocowego           228 137 
5. Rozliczenie wy datków z funduszy pomocowych       908   228 
 
139 - Inne rachunki bankowe 
 
Konto 139-Inne rachunki bankowe słu�y do ewidencji operacji dotycz�cych wydzielonych zgodnie z 
odr�bnymi przepisami �rodków pieni��nych innych ni� �rodki bud�etu i �rodki z funduszy 
pomocowych. 
Po stronie Wn konta 139 ujmuje si� wpływ wydzielonych �rodków pieni��nych w korespondencji z 
kontem 240. 
Po stronie Ma konta 139 ujmuje si� wypłaty �rodków pieni��nych z rachunku wydzielonego w 
korespondencji z kontem 240. 
Konto 139 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków pieni��nych znajduj�cych si� na 
innych rachunkach bankowych. 
Ewidencja analityczna do konta 139 powinna zapewni� podział wydzielonych �rodków na ich rodzaje. 
 
140 - Inne �rodki pieni��ne 
 
Konto 140-Inne �rodki pieni��ne słu�y do ewidencji �rodków pieni��nych w drodze, w tym: 
1. �rodków otrzymanych z innych bud�etów w przypadku, gdy �rodki te zostały przekazane w 
poprzednim okresie sprawozdawczym i s� obj�te wyci�giem bankowym z dat� nast�pnego okresu 
sprawozdawczego, 
2. Kwot wpłacanych przez inkasentów za po�rednictwem poczty lub banku z tytułu dochodów 
bud�etowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w nast�pnym okresie sprawozdawczym, 
3. przelewów dochodów bud�etowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie 
sprawozdawczym i obj�tych wyci�giem bankowym z okresu nast�pnego. 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje si� kwoty �rodków pieni��nych w drodze w 
korespondencji z kontem 222, 223, 224, 240 
Po stronie Ma konta 140 ujmuje si� wpływ �rodków pieni��nych w drodze na rachunek bud�etu w 
korespondencji z kontem 133. 
Konto 140 wykazuje saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków pieni��nych w drodze. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 140 winna umo�liwi� ustalenie �rodków pieni��nych w drodze w 
podziale na poszczególnych płatników. 
 
 
 
222 - Rozliczenie dochodów bud�etowych 
 
Konto 222-Rozliczenie dochodów bud�etowych słu�y do ewidencji rozlicze� z jednostkami 
bud�etowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów bud�etowych. 
Na stronie Wn konta 222 ujmuje si� dochody bud�etowe zrealizowane przez jednostki w wysoko�ci 
wynikaj�cej z okresowych sprawozda� jednostek bud�etowych w korespondencji z kontem 901. 
Na stronie Ma konta 222 ujmuje si� przelewy dochodów bud�etowych na rachunek bud�etu dokonane 



przez jednostki bud�etowe w korespondencji z kontem 133,140. 
Konto 222 mo�e wykazywa� dwa salda: 
Saldo Wn konta 222 oznaczaj�ce stan dochodów bud�etowych zrealizowanych przez jednostki 
bud�etowe i obj�tych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek bud�etu. 
Saldo Ma konta 222 oznaczaj�ce stan przekazanych dochodów przez jednostki bud�etowe na 
rachunek bud�etu, lecz nie obj�tych okresowymi sprawozdaniami. 
Ewidencj� analityczn� do konta 222 prowadzi si� w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu rozlicze� z 
poszczególnymi jednostkami bud�etowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów. 
 
223 - Rozliczenie wydatków bud�etowych 
 
Konto 223- Rozliczenie wydatków bud�etowych słu�y do ewidencji rozlicze� z jednostkami 
bud�etowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków bud�etowych. 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje si� �rodki przelane z rachunku bud�etu na pokrycie wydatków 
jednostek bud�etowych, w korespondencji z kontem 133. 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje si�: 
- wydatki dokonane przez jednostki bud�etowe w wysoko�ci wynikaj�cej z okresowych sprawozda� 
tych jednostek w korespondencji z kontem 902. 
- zwrot przez jednostki bud�etowe niewykorzystanych przez te jednostki �rodków na wydatki 
bud�etowe w korespondencji z kontem 133. 
- wydatki jednostek bud�etowych dokonane w ci��ar planu wydatków niewygasaj�cych na podstawie 
ich sprawozda� bud�etowych w korespondencji z kontem 904. 
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych �rodków na rachunki bie��ce jednostek bud�etowych, 
lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków. 
 
Ewidencj� analityczn� do konta 223 prowadzi si� w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu rozlicze� z 
poszczególnymi jednostkami bud�etowymi z tytułu przelanych na ich rachunki �rodków bud�etowych, 
przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków bud�etowych. 
 
224 - Rozrachunki bud�etu 
 
Konto 224-Rozrachunki bud�etu słu�y do ewidencji rozrachunków z innymi bud�etami, a w 
szczególno�ci: 
1. rozlicze� dochodów bud�etowych realizowanych przez Urz�dy Skarbowe na rzecz bud�etu gminy, 
2. rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych bud�etów 
3. rozrachunku z tytułu dochodów pobranych na rzecz bud�etu pa�stwa /dowody osobiste/. 
Konto 224 mo�e wykazywa� dwa salda: 
- saldo Wn oznaczaj�ce stan nale�no�ci, 
- saldo Ma oznaczaj�ce stan zobowi�za� z tytułu rozrachunków z bud�etami, 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umo�liwi� ustalenie stanu nale�no�ci i zobowi�za� wg 
poszczególnych tytułów oraz wg poszczególnych bud�etów. 
 
Typowe zapisy na koncie 224-Rozrachunki bud�etu 



 
tre�� operacji                                 Wn        Ma 
1. Dochody bud�etowe zrealizowane przez 
Urz�dy Skarbowe na rzecz bud�etu                     224        901 
2. Nale�ne dochody z tytułu udziałów w 
dochodach innych bud�etów                           224        901 
3. Wpływ dochodów realizowanych przez US         133,140     224 
4. Wpływ udziałów w dochodach innych bud�etów     133,140    224 
5. Wpływy do bud�etu z tytułu rozrachunków z 
innymi bud�etami                                  133,140    224 
 
227 - Rozliczenie dochodów ze �rodków pomocowych 
 
Konto 227-Rozliczenie dochodów ze �rodków funduszy pomocowych słu�y do ewidencji rozlicze� z 
jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotycz�cych funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn konta 227 ujmuje si� dochody zrealizowane przez jednostk� w wysoko�ci wynikaj�cej 
z okresowych sprawozda� jednostek w korespondencji z kontem 907. 
Na stronie Ma konta 227 ujmuje si� przelewy dochodów na rachunek �rodków funduszy 
pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody w korespondencji z kontem 137. 
Konto 227 mo�e wykazywa� dwa salda: 
- saldo Wn oznaczaj�ce stan dochodów zrealizowanych przez jednostki obj�te okresowymi 
sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek �rodków funduszy pomocowych, 
- saldo Ma oznaczaj�ce stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek �rodków funduszy 
pomocowych, lecz nie obj�tych okresowymi sprawozdaniami. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 227 prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalanie stanu 
rozlicze� z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów. 
 
228 - Rozliczenie wydatków ze �rodków funduszy pomocowych 
 
Konto 228-Rozliczenie wydatków ze �rodków funduszy pomocowych słu�y do ewidencji rozlicze� z 
jednostkami z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków ze �rodków funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn konta 228 ujmuje si� �rodki przelane z rachunku �rodków funduszy pomocowych na 
pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137. 
Na stronie Ma konta 228 ujmuje si� wydatki dokonane przez jednostki w wysoko�ci wynikaj�cej z 
okresowych sprawozda� tych jednostek w korespondencji z kontem 908. 
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych �rodków funduszy pomocowych na rachunki jednostki 
lecz jeszcze nie wykorzystanych na pokrycie wydatków. 
 
Ewidencja analityczna do konta 228 prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu 
rozlicze� z jednostkami z tytułu realizowanych wydatków ze �rodków funduszy pomocowych. 
 
240 - Pozostałe rozrachunki 
 



Konto 240-Pozostałe rozrachunki słu�y do ewidencji innych rozrachunków zwi�zanych z realizacj� 
bud�etu, z wyj�tkiem rozrachunków i rozlicze� ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 
260 / np. sumy do wyja�nienia /. Na stronie Wn konta 240 ksi�guje si�: 
- bł�dy w wyci�gach bankowych dotycz�ce wydatków w korespondencji z kontem 133 
Na stronie Ma konta 240 ksi�guje si�: 
- bł�dy w wyci�gach dotycz�ce wpływów w korespondencji z kontem 133 
 
Konto 240 mo�e wykazywa� dwa salda: 
- saldo Wn oznaczaj�ce stan nale�no�ci, 
- saldo Ma oznaczaj�ce stan zobowi�za� z tytułu pozostałych rozrachunków. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 240 winna umo�liwia� ustalenie rozrachunków wg tytułów i 
kontrahentów. 
 
250 - Nale�no�ci finansowe 
 
Konto 250-Nale�no�ci finansowe słu�y do ewidencji nale�no�ci zaliczanych do nale�no�ci 
finansowych a w szczególno�ci z tytułu udzielonego z własnego bud�etu po�yczek innym podmiotom. 
Na stronie Wn konta 250 ujmuje si�: 
- powstanie nale�no�ci finansowych poprzez udzielenie po�yczki w korespondencji z kontem 133 
- naliczenie z góry odsetek od udzielonej po�yczki w korespondencji z kontem 901 
Na stronie Ma konta 250 ksi�guje si�: 
- spłat� udzielonej po�yczki i odsetek w korespondencji z kontem 133 
- umorzenie udzielonej po�yczki w korespondencji z kontem 962 
Konto 250 mo�e wykazywa� dwa salda : saldo Wn oznaczaj�ce stan nale�no�ci finansowych, saldo 
Ma oznaczaj�ce stan nadpłat z tytułu nale�no�ci finansowych. 
 
Ewidencja szczegółowa winna by� prowadzona z podziałem na poszczególnych 
kontrahentów i wg tytułów. 
 
260 - Zobowi�zania finansowe 
 
Konto 260 - Zobowi�zania Finansowe słu�y do ewidencji zobowi�za� finansowych tj. zaci�gni�tych 
po�yczek / z wyj�tkiem kredytów / i wyemitowanych obligacji. Na stronie Wn konta 260 ujmuje si�: 
- spłat� zobowi�za� finansowych w korespondencji z kontem 133 
- umorzenie zaci�gni�tej po�yczki w korespondencji z kontem 962 Na stronie 
Ma konta 260 ujmuje si�: 
- zaci�gni�te po�yczki, wyemitowane obligacje w korespondencji z kontem 133 
- odsetki od po�yczek w korespondencji z kontem 902 
- koszty wykupu obligacji / odsetki, dyskonto / w korespondencji z kontem 962 
Konto 260 mo�e wykazywa� dwa salda: saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowi�za� 
finansowych, saldo Ma stan zaci�gni�tych zobowi�za� finansowych. 
 
Ewidencja analityczna do konta 260 winna umo�liwi� ustalenie stanu zobowi�za� wg poszczególnych 



tytułów i kontrahentów. 
 
901 - Dochody bud�etu 
 
Konto 901-Dochody bud�etu słu�y do ewidencji osi�gni�tych dochodów, bud�etowych. 
Na stronie Wn konta 901 ksi�guje si�: 
- przeniesienie w ko�cu roku sumy osi�gni�tych dochodów bud�etu w korespondencji z kontem 
961 
- zmniejszenie uzyskanych dochodów lub korekt� dochodów 
Na stronie Ma konta 901 ujmuje si� dochody bud�etu: 
- na podstawie sprawozda� jednostek bud�etowych w korespondencji z 222 
- na podstawie sprawozda� innych organów w korespondencji z kontem 224 
- inne dochody bud�etowe, a w szczególno�ci wpływ dotacji i subwencji w korespondencji z kontem 
133 
- dochody własne w korespondencji z kontem 133 
- przeniesienie niewygasaj�cych wydatków na dochody bud�etu w korespondencji z kontem 904. 
Saldo Ma konta 901 oznacza sum� osi�gni�tych za dany rok dochodów bud�etowych. 
Na koniec roku konto 901 nie wykazuje salda, poniewa� pod dat� ostatniego dnia roku obrotowego 
sum� osi�gni�tych dochodów przenosi si� na konto 961. 
 
Ewidencja analityczna do konta 901 winna umo�liwia� ustalenie stanu dochodów bud�etowych wg 
podziałek klasyfikacji bud�etowej. 
 
902 - Wydatki bud�etu 
 
Konto 902-Wy datki bud�etu słu�y do ewidencji wydatków bud�etowych. 
Na stronie Wn konta 902 ujmuje si� wydatki: 
- jednostek bud�etowych na podstawie ich sprawozda� w korespondencji z kontem 223 
- z tytułu rozrachunków z innymi bud�etami w korespondencji z kontem 224 
- wydatki własne bud�etu w korespondencji z kontem 133 
Na stronie Ma konta 902 ujmuje si�: 
- przeniesienie w ko�cu roku sumy dokonanych wydatków bud�etowych w korespondencji z kontem 
961 
- zmniejszenie lub korekt� poniesionych wydatków 
Saldo Wn konta 902 oznacza sum� dokonanych wydatków bud�etowych za dany rok. Na koniec roku 
konto 902 salda nie wykazuje, poniewa� pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego saldo konta 902 
przenosi si� na konto 961 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 902 winna umo�liwi� ustalenie stanu poszczególnych wydatków 
bud�etowych wg podziałek klasyfikacji bud�etowej. 
 
903 - Niewykonane wydatki 
 
Konto 903-Niewykonane wydatki słu�y do ewidencji niewykonalnych wydatków zatwierdzonych do 



realizacji w latach nast�pnych. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje si� warto�� niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
wykonania w latach nast�pnych w korespondencji z kontem 904. 
Na stronie Ma tego konta ksi�guje si� przeniesienie w ko�cu roku saldo tego 
konta na konto 961 
Na koniec roku konto 903 salda nie wykazuje. 
 
Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona jest z uwzgl�dnieniem podziałek klasyfikacji 
bud�etowej. 
 
904 - Niewygasaj�ce wydatki 
 
Konto 904- Niewygasaj�ce wydatki słu�y do ewidencji wydatków niewygasaj�cych 
Na stronie Wn konta 904 ujmuje si�: 
- wydatki jednostek bud�etowych dokonane w ci��ar planu niewygasaj�cych wydatków, na podstawie 
ich sprawozda� bud�etowych w korespondencji z kontem 223 
- przeniesienie niewygasaj �cych wydatków na dochody bud�etowe w korespondencji z kontem 901 
Na stronie Ma konta 904 ujmuje si� wielko�� zatwierdzonych wydatków niewygasaj�cych w 
korespondencji z kontem 903 Konto 904 do czasu zrealizowania planu wydatków niewygasaj�cych 
wykazuje mo�e wykazywa� saldo Ma a po realizacji wydatków niewygasaj �cych salda nie wykazuje. 
 
Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji bud�etowej. 
 
907 - Dochody z funduszy pomocowych 
 
Konto 907-Dochody z funduszy pomocowych słu�y do realizacji osi�gni�tych dochodów z realizacji 
funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje si� przeniesienie w ko�cu roku sumy osi�gni�tych dochodów na 
konto 967. 
Na stronie Ma tego konta ujmuje si� dochody z tytułu realizacji funduszy pomocowych w 
korespondencji z kontem 227 
Na koniec roku konto 907 salda nie wykazuje. 
 
Ewidencja szczegółowa do tego konta winna umo�liwi� ustalenie stanu poszczególnych dochodów 
funduszy pomocowych wg ich rodzajów. 
 
908 - Wydatki z funduszy pomocowych 
 
Konto 908-Wydatki z funduszy pomocowych słu�y do ewidencji dokonanych wydatków w ci��ar 
�rodków funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje si� wydatki na podstawie sprawozda� jednostek bud�etowych z 
realizacji wydatków ze �rodków funduszy pomocowych w korespondencji z kontem 228. 
Na stronie Ma konta 908 ujmuje si� przeniesienie w ko�cu roku sumy dokonanych wydatków na 
konto 967 



Na koniec roku konto 908 salda nie wykazuje. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umo�liwia� ustalenie stanu wydatków z 
poszczególnych funduszy pomocowych. 
 
909 - Rozliczenia mi�dzyokresowe 
 
Konto 909-Rozliczenia mi�dzyokresowe słu�y do rozlicze� mi�dzyokresowych. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje si�: 
- przeksi�gowania subwencji otrzymanej w grudniu na stycze� roku nast�pnego do dochodów w 
korespondencji z kontem 901 
Na stronie Ma tego konta ksi�guje si�: 
- subwencje i dotacje otrzymane w grudniu na miesi�c stycze� nast�pnego roku Wn 133 Ma 909. 
Konto 909 mo�e wykazywa� saldo Ma. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 909 winna umo�liwia� ustalenie stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 
. 
 
960 - Skumulowana nadwy�ka lub niedobór na zasobach bud�etowych 
 
Konto 960-Skumulowana nadwy�ka lub niedobór na zasobach bud�etu, słu�y do ewidencji stanu 
skumulowanych niedoborów lub nadwy�ek bud�etu z lat ubiegłych. 
W ci�gu roku na koncie 960 ewidencjonuje si� operacje dotycz�ce zmniejszenia lub zwi�kszenia 
skumulowanych niedoborów b�d� nadwy�ek bud�etu. 
Na stronie Wn konta 960 ksi�guje si�: 
- przeniesienie deficytu bud�etowego pod dat� zatwierdzenia sprawozdania w korespondencji z 
kontem 261, 
- przeniesienie na koniec roku kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych w 
korespondencji z kontem 962 
Na stronie Ma konta 960 ksi�guje si�: 
- przeniesienie nadwy�ki bud�etowej pod dat� zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 
korespondencji z kontem 961, 
- przeniesienie na koniec roku przychodów finansowych i operacyjnych w korespondencji z kontem 
962 
 
Pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego na stronie Wn lub stronie Ma konta 960 ujmuje si� 
odpowiednio przeniesienie sald konta 961 i 962, Konto 960 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce 
skumulowany niedobór bud�etu lub saldo Ma oznaczaj�ce stan skumulowanej nadwy�ki bud�etowej. 
 
Ewidencja szczegółowa winna umo�liwia� wyodr�bnienie �ródeł zwi�ksze� i rodzaje zmniejsze� 
wyniku wykonania bud�etu stosownie do potrzeb obowi�zuj�cej sprawozdawczo�ci. 
 
961 - Niedobór lub nadwy�ka bud�etu 
 



Konto 961-Niedobór lub nadwy�ka bud�etu, słu�y do ewidencji wyniku 
wykonania bud�etu. 
Na stronie Wn konta 961 ksi�guje si�: 
- przeniesienie na koniec roku bud�etowego wydatków bud�etowych w korespondencji z kontem 902 
- przeniesienie na koniec roku bud�etowego salda konta 903 - Niewykonane wydatki w 
korespondencji z kontem 903, 
- przeniesienie nadwy�ki bud�etowej pod dat� zatwierdzenia bilansu w 
korespondencji z kontem 960, 
Na stronie Ma konta 961 ksi�guje si�: 
- przeniesienie na koniec roku bud�etowego zrealizowanych dochodów bud�etu w korespondencji z 
kontem 901, 
- przeniesienie niedoboru bud�etowego pod dat� zatwierdzenia sprawozdania w 
korespondencji z kontem 960. 
Pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego po stronie Wn konta 961 w ' korespondencji z kontem 902 
ujmuje si� sum� ł�czn� zrealizowanych wydatków bud�etu, a po stronie Ma ujmuje si� sum� 
osi�gni�tych dochodów w korespondencji z kontem 901. 
Na koniec roku konto 961 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce deficyt bud�etu lub saldo Ma 
oznaczaj�ce nadwy�k� bud�etow�. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 961 winna wyodr�bnia� �ródła zwi�ksze� i rodzaje zmniejsze� 
wyniku wykonania bud�etu, stosownie do potrzeb obowi�zuj�cej sprawozdawczo�ci. 
 
 
 
962 - Wynik na pozostałych operacjach 
 
Konto 962-Wynik na pozostałych operacjach, słu�y do ewidencji pozostałych operacji niekasowych 
wpływaj�cych na wynik wykonania bud�etu. 
Po stronie Wn konta 962 ujmuje si� w szczególno�ci koszty finansowe oraz pozostałe koszty 
operacyjne zwi�zane z operacjami bud�etowymi. 
Na stronie Ma konta 962 ujmuje si� w szczególno�ci przychody finansowe oraz pozostałe przychody 
operacyjne zwi�zane z operacjami bud�etowymi. 
Pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego koszty przenosi si� na stron� Wn konta 960, a przychody 
na stron� Ma konta 960. 
Konto 962 na koniec roku nie wykazuje salda, poniewa� w ostatnim dniu roku bud�etowego koszty 
przenosi si� na stron� Wn konta 960 a przychody na stron� Ma konta 960. 
 
Typowe zapisy na koncie 962 
 
tre�� operacji                              Wn      Ma 
- ujemne ró�nice kursowe od kredytów w walucie obcej                                        962     134 
- pozostałe koszty operacyjne bud�etu                  962     909 
- koszty zwi�zane z wykupem obligacji / dyskonto i odsetki /                             962     260 
- przeniesienie na koniec roku bud�etowego przychodów 



  finansowych i operacyjnych                 962     960 
- dodatnie ró�nice kursowe od kredytu w walucie obcej                                          134      962 
- umorzenie zaci�gni�tego kredytu                         134      962 
- pozostałe przychody operacyjne                        909      962 
- przeniesienie na koniec roku kosztów finansowych 
  i pozostałych kosztów operacyjnych                    960      962 
 
Ewidencja szczegółowa przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych oraz 
kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych prowadzona jest w podziale na tytuły 
przychodów i kosztów. 
 
967 - Fundusze pomocowe 
 
Konto 967 słu�y do ewidencji stanu funduszy pomocowych. 
Pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego na stronie Wn konta 967 ujmuje si� przeniesienie salda 
konta 908 na stronie Ma przeniesienie salda konta 907. 
Konto 967 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce stan funduszy pomocowych. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 967 prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu 
poszczególnych funduszy pomocowych wg zasad okre�lonych w przepisach dotycz�cych ka�dego 
funduszu. 
 
968 – Prywatyzacja 
 
Konto 968-Prywatyzacja słu�y do ewidencjonowania przychodów i rozchodów dotycz�cych 
prywatyzacji. 
Na stronie Wn konta 968 ujmuje si� rozchody pokryte �rodkami z prywatyzacji w korespondencji z 
kontem 133, a na stronie Ma przychody z tytułu prywatyzacji w korespondencji z kontem 133. 
Konto 968 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce stan �rodków z prywatyzacji. 
 
Ewidencj� szczegółow� do konta 968 prowadzi si� według podziałek klasyfikacji bud�etowej i 
tytułów prywatyzacji. 
 
Konta pozabilansowe 
 
991 - Planowane dochody bud�etu 
 
Konto 991-Planowane dochody bud�etu, słu�y do ewidencji planu dochodów bud�etowych i jego 
zmian. 
Na stronie Wn konta 991 ujmuje si� zmiany bud�etu zmniejszaj�ce plan dochodów bud�etowych. 
Na stronie Ma konta 991 ujmuje si� planowane dochody bud�etu oraz zmiany bud�etu zwi�kszaj�ce 
planowane dochody. 
Konto 901 wykazuje tylko saldo Ma oznaczaj�ce wysoko�� planowanych dochodów bud�etowych. 
pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego sum� równ� salda Ma przenosi si� na stron� Wn konta 



991 w celu zamkni�cia tego konta. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 991 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji bud�etowej. 
 
992 - Planowane wydatki bud�etu 
 
Konto 992-Planowane wydatki bud�etu, słu�y do ewidencjonowania planu wydatków bud�etu oraz 
jego zmian. 
Na stronie Wn konta 992 ujmuje si� planowane wydatki bud�etu oraz zmiany bud�etu zwi�kszaj�ce 
wydatki. 
Na stronie Ma konta 992 ujmuje si� zmiany bud�etu zmniejszaj�ce plan wydatków bud�etu. 
Saldo Wn konta 992 okre�la w ci�gu roku wysoko�� planowanych wydatków bud�etu. 
Pod dat� ostatniego dnia roku bud�etowego, sum� równ� saldu Wn konta 992 ujmuje si� na stronie 
Ma konta 992 w celu zamkni�cia tego konta. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w/g podziałek klasyfikacji bud�etowej. 
 
993 - Rozliczenia z innymi bud�etami 
 
Konto 993-Rozliczenia z innymi bud�etami, słu�y do pozabilansowej ewidencji rozlicze� z innymi 
bud�etami w ci�gu roku, które nie podlegaj � ewidencji na kontach bilansowych. 
Na stronie Wn konta 993 ujmuje si� nale�no�ci od innych bud�etów oraz spłat� zobowi�za� wobec 
innych bud�etów. 
Na stronie Ma konta 993 ujmuje si� zobowi�zania wobec innych bud�etów oraz wpłaty nale�no�ci 
otrzymane od innych bud�etów. 
Konto 993 mo�e wykazywa� dwa salda ; saldo Wn konta 993 oznacza stan nale�no�ci od innych 
bud�etów , a saldo Ma konta 993 oznacza stan zobowi�za�. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy ustalenie stanu nale�no�ci i 
zobowi�za� od poszczególnych bud�etów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Zał�cznik Nr 2 
        Do Zarz�dzenia Wójta Gminy 
        Baranów Nr IV/11/2003 

Plan kont dla jednostki bud�etowej 
-Urz�d Gminy w Baranowie 

 
Wykaz kont ksi�gi głównej 
 
I. Konta bilansowe 
Zespół O - Maj�tek trwały 
 
Ol1 - �rodki trwałe 
013 - Pozostałe �rodki trwałe 
020 - Warto�ci niematerialne i prawne 
071 - Umorzenie �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych 
072 - Umorzenie pozostałych �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych 
080 - Inwestycje 
 
Zespół  l - �rodki pieni��ne i rachunki bankowe 
 
101 –Kasa 
130 - Rachunek bie��cy jednostki 
 1 - subkonto dochodów 
 2 - subkonto wydatków 
135 - Rachunki �rodków funduszy specjalnego przeznaczenia 
136 - Rachunki walutowe �rodków pomocowych 
139 - Inne rachunki bankowe 
140 - Krótkoterminowe papiery warto�ciowe i inne �rodki pieni��ne 
 
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 
 
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
221 - Nale�no�ci z tytułu dochodów bud�etowych 
225 - Rozrachunki z bud�etami 
226 - Długoterminowe nale�no�ci bud�etowe 
229 - Pozostałe rozrachunki publiczne – prawne 
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodze� 
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 - Pozostałe rozrachunki 
290 - Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 
 
Zespół 3 - Materiały i towary 
310-Materiały 
 
Zespól 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 



 
400 - Koszty rodzajowe 
401 – Amortyzacja 
 
Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 
 
750 - Przychody i koszty finansowe 
760 - Pozostałe przychody i koszty 
761 - Pokrycie amortyzacji 
 
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 
800 - Fundusz jednostki 
810 - Dotacje bud�etowe oraz �rodki z bud�etu na inwestycje 
851 - Zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych 
853 - Fundusze pozabud�etowe 
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 
II. Konta pozabilansowe 
 
998 - Zaanga�owanie wydatków bud�etowych roku bie��cego 
999 - Zaanga�owanie wydatków bud�etowych przyszłych lat 
 
l. Konta bilansowe 
 
Konta zespołu O - Maj�tek trwały 
 
słu�� do ewidencji: 
1. rzeczowego maj�tku trwałego / �rodki trwałe i pozostałe �rodki trwałe /, 
2. warto�ci niematerialnych i prawnych, 
3. finansowego maj�tku trwałego, 
4. umorzenia maj�tku trwałego 
5. inwestycji 
Konto 011 - �rodki trwałe 
Do �rodków trwałych zalicza si� �rodki, o których mowa w art. 3 ust. l pkt 15 ustawy o rachunkowo�ci 
oraz �rodki trwałe stanowi�ce własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego, w 
stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia wła�cicielskie, niezale�nie od sposobu ich 
wykorzystania. 
Konto 011-�rodki trwałe słu�y do ewidencji stanu zwi�ksze� i zmniejsze� warto�ci pocz�tkowej 
�rodków trwałych zwi�zanych z wykonywan� działalno�ci� jednostki, których warto�� pocz�tkowa 
przekracza 3.500 zł. Warto�� pocz�tkow� �rodka trwałego okre�la si� według: 
a - ceny nabycia obejmuj�cej cen� zakupu powi�kszon� o koszty transporty, załadunku, rozładunku, 
monta�u ,opłat / skarbowych, notarialnych i innych /, odsetek i prowizji, 
b - kosztu wytworzenia, 



c - warto�ci rynkowej lub okre�lonej w umowie, 
d - warto�ci okre�lonej w decyzji wła�ciwego organu w przypadku �rodków trwałych otrzymanych 
nieodpłatnie, 

Warto�� pocz�tkow� �rodka trwałego powi�ksza si� o warto�� poniesionych nakładów na ulepszenia i 
modernizacj�. 
�rodki trwałe umarza si� i amortyzuje przy zastosowaniu stawek okre�lonych w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych albo wg stawek okre�lonych przez dysponenta cz��ci bud�etowej lub 
zarz�d jednostki samorz�du terytorialnego; nie umarza si� gruntów oraz dóbr kultury. Warto�� 
pocz�tkowa �rodków trwałych podlega aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
odr�bnych przepisach, a wyniki aktualizacji s� odnoszone na fundusz jednostki. 
Na stronie Wn konta 011 ujmuje si� w szczególno�ci: 
l. zakup nowych lub u�ywanych �rodków trwałych w korespondencji z kontem 201, 130 lub 080 
2. przyj�cie �rodków trwałych z inwestycji w korespondencji z kontem 080 
3. zwi�kszenie warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego o poniesione nakłady na ulepszenie lub 
modernizacj� w korespondencji z kontem 080, 
4. przychody nowo ujawnionych �rodków trwałych w korespondencji z kontem 800 
5. nieodpłatnie otrzymane �rodki trwałe w korespondencji z kontem 800 
6. przyj�cie �rodka trwałego w zamian za zaległo�ci podatkowe w korespondencji z kontem 221 
7. zwi�kszenie warto�ci �rodków trwałych wskutek aktualizacji i ich wyceny w korespondencji z 
kontem 800 
 
Podstaw� zapisu na stronie Wn konta 011 jest dowód OT- przyj�cie �rodka trwałego sporz�dzony na 
podstawie faktury, protokołu odbioru inwestycji decyzji organu o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz 
jednostki, protokołu ujawnienia, rozliczenia ró�nic inwentaryzacyjnych, protokół przeszacowania 
warto�ci. 
 
Na stronie Ma konta 011 ujmuje si�: 
1. wycofanie �rodka trwałego na skutek likwidacji z powodu zniszczenia lub zu�ycia : 
a - warto�� netto w korespondencji z kontem 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 
2. sprzeda� �rodka trwałego 
a - warto�� netto w korespondencji z kontem 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 
3. nieodpłatne przekazanie �rodka trwałego 
- nowego wg warto�ci pocz�tkowej w korespondencji z kontem 800 
- u�ywanego 
a - warto�� netto w korespondencji z kontem 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 
4. zmniejszenie warto�ci w wyniku aktualizacji w korespondencji z kontem 800 
Podstaw� zapisu na stronie Ma konta 011 jest dowód LT - likwidacja �rodka trwałego, decyzja   o   
nieodpłatnym   przekazaniu,   rozliczenie   ró�nic inwentaryzacyjnych, protokół przeszacowania 
warto�ci. 
Konto 011 wykazuje saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków trwałych wg warto�ci pocz�tkowej. 



 
Ewidencja analityczna do konta 011 - �rodki trwałe prowadzona jest metod� ilo�ciowo-warto�ciow� w 
sposób pozwalaj�cy na: 
- ustalenie warto�ci pocz�tkowej poszczególnych �rodków trwałych, 
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono �rodki trwałe 
- nale�yte obliczenie amortyzacji i umorzenia. 
 
Konto 013 - Pozostałe �rodki trwałe 
 
Konto 013-Pozostałe �rodki trwałe słu�y do ewidencji stanu oraz zwi�ksze� i zmniejsze�  warto�ci  
pocz�tkowej  pozostałych  �rodków trwałych, niepodlegaj�cych uj�ciu na koncie 011, wydanych do 
u�ywania na potrzeby działalno�ci podstawowej jednostki lub działalno�ci finansowo wyodr�bnionej, 
które podlegaj � umorzeniu w pełnej warto�ci w dniu wydania do u�ywania. 
Do pozostałych �rodków trwałych zalicza si�: 
- maszyny do pisania i liczenia 
- meble i dywany, 
- pozostałe �rodki trwałe o warto�ci pocz�tkowej do 3.500 zł. 
 
Na stronie Wn konta 013 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- zakup pozostałych �rodków trwałych w korespondencji z kontem 130,201 
- przyj�cie z inwestycji w korespondencji z kontem 080 
- nieodpłatne otrzymanie w korespondencji z kontem 800 od jednostek bud�etowych i zakładów 
bud�etowych i w korespondencji z kontem760 od innych jednostek i osób fizycznych. 
Podstaw� zapisu na stronie Wn konta 013 jest faktura zakupu, protokół odbioru inwestycji,  decyzja  o  
nieodpłatnym przekazaniu,  rozliczenie  ró�nic inwentaryzacyjnych. 
 
Na stronie Ma konta ujmuje si� w szczególno�ci: 
- wycofanie pozostałych �rodków trwałych z u�ywania na skutek likwidacji, zu�ycia lub zniszczenia 
sprzeda�y lub nieodpłatnego przekazania w korespondencji z kontem 072 
- ujawnionego niedoboru w korespondencji z kontem 240 
Podstaw� zapisu na stronie Ma konta 013 jest protokół likwidacji, decyzja o nieodpłatnym 
przekazaniu, rozliczenie ró�nic inwentaryzacyjnych. 
Konto 013 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce warto�� �rodków trwałych w u�ywaniu wg 
warto�ci pocz�tkowej. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 013-Pozostałe �rodki trwałe, w odniesieniu do �rodków trwałych o 
warto�ci pocz�tkowej od 500 zł do 3.500 zł prowadzona jest metod� ilo�ciowo warto�ciow� , a w 
odniesieniu do �rodków trwałych o warto�ci poni�ej 500 zł metod� ilo�ciow�. Ewidencja szczegółowa 
do konta 013 winna umo�liwia� ustalenie warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych oddanych do 
u�ywania oraz osób lub komórek organizacyjnych u których znajduj� si� �rodki trwałe. 
 
Konto 020 - Warto�ci niematerialne i prawne 
 
Konto 020-Warto�ci niematerialne i prawne- słu�y do ewidencji stanu oraz zwi�ksze� i zmniejsze� 



warto�ci niematerialnych i prawnych. Do warto�ci niematerialnych i prawnych zalicza si� wszystkie 
zakupione programy komputerowe i licencje. 
Warto�ci niematerialne i prawne umarza si� i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek okre�lonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek okre�lonych przez dysponenta 
cz��ci bud�etowej lub zarz�d jednostki samorz�du terytorialnego. 
Okres dokonywania odpisów od licencji na programy komputerowe nie mo�e by� krótszy ni� 24 
miesi�ce. 
Na stronie Wn konta 020 ujmuje si� zwi�kszenia stanu warto�ci niematerialnych i prawnych a 
zwłaszcza: 
- zakup programu komputerowego w korespondencji z kontem 130, 201 lub 080 
- nieodpłatne otrzymanie programu komputerowego lub licencji w korespondencji z kontem 800 
 
Na stronie Ma ujmuje si� w szczególno�ci: 
- nieodpłatne przekazanie programu lub licencji o warto�ci powy�ej 3.500 zł: 
a - warto�� netto w korespondencji z kontem 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 
Konto 020 wykazuje saldo Wn oznaczaj�ce stan warto�ci niematerialnych i prawnych wg warto�ci 
pocz�tkowej. 
 
Ewidencja analityczna do konta 020 prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy nale�yte obliczenie 
warto�ci umorzenia oraz podział wg tytułów lub osób materialnie odpowiedzialnych. 
 
Konto 071 - Umorzenie �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych 
 
Konto 071-Umorzenie �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, słu�y do 
ewidencji zmniejsze� warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i 
prawnych, które podlegaj� umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych okre�lonych w przepisach o 
podatku dochodowym od osób prawnych b�d� ustalonych przez zarz�d jednostki samorz�du 
terytorialnego. 
Umorzenie �rodków trwałych nalicza si� od aktualnej warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych i 
warto�ci niematerialnych i prawnych. Umorzenie nalicza si� od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu w 
którym przyj�to do u�ytkowania �rodek trwały b�d� warto�ci niematerialne i prawne do miesi�ca w 
którym wycofano �rodek trwały z u�ytkowania b�d� do czasu zrównania warto�ci pocz�tkowej z 
warto�ci� umorzenia. 
Nie umarza si� gruntów. 
 
Na stronie Wn konta 071 ksi�guje si�: 
- dotychczasowe umorzenie �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych wycofanych 
z eksploatacji na skutek sprzeda�y, zniszczenia, likwidacji, niedoboru, nieodpłatnego przekazania, w 
korespondencji z kontem 011,020 
- zmniejszenie umorze� w wyniku aktualizacji wyceny w korespondencji z kontem 800 
Na stronie Ma konta 071 ksi�guje si�: 
- zwi�kszenie warto�ci umorzenia w wyniku aktualizacji w korespondencji z kontem 800. 
Konto 071 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce dotychczasow� warto�� umorzenia �rodków 



trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 071 prowadzona jest wg zasad okre�lonych dla �rodków trwałych. 
Do konta Oli, 020 i 071 mo�na prowadzi� wspóln� ewidencj� analityczn�/ w formie ksi�gi 
inwentarzowej/. 
 
Konto 072 - Umorzenie pozostałych �rodków trwałych oraz warto�ci 
       niematerialnych i prawnych 
Konto 072 słu�y do ewidencji zmniejsze� warto�ci pocz�tkowej pozostałych �rodków trwałych oraz 
warto�ci niematerialnych i prawnych, podlegaj�cych jednorazowemu umorzeniu w pełnej warto�ci w 
momencie oddania do u�ytkowania. 
 
Na stronie Wn konta 072 ksi�guje si� zmniejszenie umorzenia pozostałych �rodków trwałych oraz 
warto�ci niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zu�ycia , zniszczenia, sprzeda�y, 
nieodpłatnego przekazania , niedoboru w korespondencji z kontem 013,014, 020 
 
Na stronie Ma konta 072 ujmuje si� naliczenie umorzenia nowych wydanych do u�ywania , a tak�e 
nieodpłatnie otrzymanych �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych w 
korespondencji z kontem 400. 
Konto 072 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce stan umorzenia pozostałych �rodków trwałych 
oraz warto�ci niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej warto�ci w miesi�cu oddania ich do 
u�ywania. 
 
Konto 080 – Inwestycje 
 
Konto  080-Inwestycje  słu�y  do  ewidencji  poniesionych  nakładów inwestycyjnych na realizacj� 
inwestycji oraz do rozliczenia kosztów inwestycyjnych na uzyskane efekty. 
Do kosztów inwestycji rozpocz�tych zalicza si�: 
- nabycie gruntu pod budow�, 
- badania geofizyczne, pomiary geodezyjne, ekspertyzy, koszty pozwole� itp. 
- opracowanie dokumentacji technicznej, 
- roboty budowlano monta�owe, 
- nadzór inwestorski 
- odsetki od kredytów na realizacj� zadania 
- inne koszty zwi�zane z realizacj� inwestycji. 
 
Na stronie Wn konta 080 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- poniesione koszty na realizacj� inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców jak 
równie� we własnym zakresie, w korespondencji z kontem 130,201 
- poniesione koszty przekazanych do monta�u , lecz jeszcze nie oddanych do u�ywania maszyn, 
urz�dze� oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz wykonanych we własnym 
zakresie w korespondencji z kontem 130,231, 
- poniesione koszty na ulepszenie �rodka trwałego - przebudowa, rozbudowa, adaptacja, 
modernizacja- , które powoduj� zwi�kszenie warto�ci u�ytkowej �rodka trwałego w korespondencji z 
kontem 130, 201 



- nieodpłatne przyj�cie inwestycji rozpocz�tych w korespondencji z kontem 800 
- zakup inwestycji rozpocz�tych w korespondencji z kontem 130, 201 
 
Na stronie Ma konta 080 ujmuje si� warto�� uzyskanych efektów inwestycyjnych a w szczególno�ci: 
- przyj�cie �rodków trwałych �rodków , warto�ci niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku 
inwestycji w korespondencji z kontem 011,013, 020, 
- rozliczenie kosztów ulepszenia �rodków trwałych w korespondencji z kontem 011 
- warto�� sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji w korespondencji z kontem 800 
- rozliczenie nadwy�ki strat nad zyskami inwestycyjnymi w korespondencji z kontem 800 
- odpisanie kosztów inwestycji niepodj�tej b�d� zaniechanej w korespondencji z kontem 800, 
Na koncie 080 mo�na ksi�gowa� równie� rozliczenie kosztów dotycz�cych gotowych zakupów 
inwestycyjnych. 
Konto 080 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce wysoko�� poniesionych nakładów na realizacj� 
inwestycji rozpocz�tych. 
Typowe zapisy konta 080 oraz kont zwi�zanych z realizacj� inwestycji 
 
Tre�� operacji                                       Wn       Ma 
1. Faktury za wykonane roboty i usługi inwestycyjne   080 201 
2. Zapłata faktury za roboty i usługi inwestycyjne   201 130 
i zapis równoległy        810 800 
3. Zakup gotowych �rodków trwałych     080 130 
4. przyj�cie gotowego �rodka trwałego     011 080 
5. nieodpłatne przyj�cie inwestycji rozpocz�tych    080 800 
6. odsetki od zaci�gni�tych kredytów na inwestycje   080 130 
7. kary i odszkodowania       080 130 
8. przyj�cie �rodka trwałego z inwestycji    011 080 
9. nieodpłatne przekazanie inwestycji rozpocz�tych   800 080 
10. otrzymane odszkodowania      130 080 
11. zakupione materiały inwestycyjne     310 130 
12. przekazanie zakupionych materiałów wykonawcy   240 310 
13. rozliczenie wbudowanych materiałów inwest. od wykonawcy  080 240 
14. koszty inwestycji rozpocz�tej i zaniechanej    800 080 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 080 powinna zapewni� wyodr�bnienie kosztów inwestycji 
poniesionych na realizacj� poszczególnych zada� inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia 
lub wytworzenia poszczególnych �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych 
otrzymanych w wyniku inwestycji. 
 
Zespół l - �rodki pieni��ne i rachunki bankowe 
 
Konta zespołu l słu�� do ewidencji: 
- krajowych i zagranicznych �rodków pieni��nych przechowywanych w kasie, 
- krótkoterminowych papierów warto�ciowych, 
- krajowych i zagranicznych �rodków pieni��nych lokowanych na rachunkach bankowych, 



- udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych �rodkach pieni��nych 
- innych krajowych i zagranicznych �rodków pieni��nych. 
Konta zespołu l maj� odzwierciedla� operacje pieni��ne oraz obroty i stany �rodków pieni��nych oraz 
krótkoterminowych papierów warto�ciowych. 
 
Konto 101 – Kasa 
 
Konto 101-Kasa, słu�y do ewidencji zakupu i sprzeda�y znaków skarbowych i weksli. 
Na stronie Wn konta 101 ujmuje si� 
- zaliczka na zakup znaków skarbowych 
- wpływ gotówki za sprzedane znaki skarbowe i weksle 
- stwierdzone nadwy�ki kasowe, 
Na stronie Ma konta 101 ujmuje si� 
- ujawnione niedobory kasowe 
- zakup znaków skarbowych i weksli 
- prowizja od sprzedanych znaków 
 
Konto 101 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan gotówki w kasie. 
 
Ewidencj� szczegółow� do konta 101 stanowi� raporty kasowe. Ewidencja szczegółowa winna 
umo�liwi� ustalenie stanu gotówki znajduj�cej si� w kasie na dany dzie� . 
Konto 130 - Rachunek bie��cy jednostek bud�etowych 
 
Konto 130 słu�y do ewidencji stanu �rodków bud�etowych oraz obrotów na rachunku bankowym 
jednostki bud�etowej z tytułu dochodów i wydatków obj�tych planem finansowym. 
Urz�d Gminy nie posiada wyodr�bnionego rachunku bankowego. 
Dochody i wydatki realizowane s� za po�rednictwem rachunku bie��cego bud�etu gminy. 
Do konta 130 Urz�d Gminy prowadzi: 
1/ subkonto dochodów 
2/ subkonto wydatków 
zapisów na tym koncie dokonuje si� na podstawie wyci�gów bankowych, w zwi�zku z czym musi 
zachodzi� pełna zgodno�� zapisów mi�dzy jednostk� a bankiem. 
Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksi�gowaniu na 
podstawie sprawozda� bud�etowych na stron� Ma konta 800 a w zakresie dochodów na stron� Wn 
konta 800. Urz�d Gminy do konta 130 -Rachunek bie��cy jednostki prowadzi subkonto dochodów i 
subkonto wydatków; 
Typowe zapisy operacji gospodarczych na koncie 130 
 
tre�� operacji                                              Wn    Ma 
l. wpłata nale�no�ci przypisanych na subkonto dochodów 
/ podatek rolny, le�ny, od nieruchomo�ci, czynsze /         130     221 
5. wpłata nale�no�ci nieprzypisanych - subkonto dochodów  130     750 
6. przeksi�gowanie zrealizowanych dochodów               800     130 
7. pobranie gotówki z banku na zakup znaków               140     130 



8. spłata zobowi�za� - przelewy                               201, 225,229 
             231,240     130 
9. dotacja dla instytucji kultury, innych podmiotów                       810     130 
10. bie��ce zapłaty rachunków za usługi i zakupy 
materiałów ksi�gowanych w koszty                    400     130 
11. zwrot nadpłaty                                        221,750     130 
12. zwrot wy datków                                              130     400 
13. przeksi�gowanie salda zrealizowanych wydatków 
na podstawie okresowych sprawozda�               130     800 
Ewidencja szczegółowa do konta 130 dochodów i wydatków prowadzona jest wg podziałek 
klasyfikacji bud�etowej. 
 
Konto 135 - Rachunki �rodków funduszy specjalnego przeznaczenia 
 
Konto 135 słu�y do ewidencji �rodków pieni��nych na rachunkach funduszy specjalnego 
przeznaczenia, a w szczególno�ci zakładowego funduszu �wiadcze� socjalnych, funduszu ochrony 
�rodowiska i innych b�d�cych w dyspozycji jednostki. 
Na stronie Wn tego konta 
- ujmuje si� wpływ �rodków na rachunki bankowe w korespondencji z kontem 851,853,201,234,240 
Na stronie Ma ujmuje si� 
- wypłaty �rodków z rachunku bankowego w korespondencji z kontem 201, 240,851,853 
Konto 135 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków pieni��nych na rachunku 
bankowym ; zapisy na tym koncie winny by� zgodne z wyci�giem bankowym. 
Ewidencja szczegółowa do konta 135 winna umo�liwi� ustalenie stanu ka�dego funduszu specjalnego 
przeznaczenia. 
 
Konto 136 - Rachunki walutowe �rodków pomocowych 
 
Konto 136 słu�y do ewidencji �rodków w walutach obcych pochodz�cych z bezzwrotnej pomocy z 
zagranicznej a w szczególno�ci   ze �rodków pomocowych Unii Europejskiej. 
Na stronie Wn ujmuje si� wpływ �rodków pomocowych a na stronie Ma wypłaty �rodków z funduszy 
pomocowych. 
Saldo Wn tego konta oznacza stan �rodków pochodz�cych z funduszy pomocowych. 
 
Konto 139 - Inne rachunki bankowe 
 
Konto 139 słu�y do ewidencji operacji dotycz�cych �rodków pieni��nych wydzielonych na innych 
rachunkach bankowych ni� rachunki bie��ce i specjalnego przeznaczenia. 
Na koncie 139 prowadzi si� ewidencj� obrotów na wyodr�bnionych rachunkach bankowych 
prowadzonych dla: 
- czeków potwierdzonych, sum depozytowych, 
- sum na zlecenie, 
- �rodków obcych na inwestycje. 
Na koncie 139 dokonuje si� ksi�gowa� wył�cznie na podstawie wyci�gów bankowych, w zwi�zku z 



czym musi zachodzi� pełna zgodno�� zapisów pomi�dzy ksi�gowo�ci� jednostki a ksi�gowo�ci� 
banku. 
Na stronie Wn konta 139 ujmuje si� wpływy : 
1. Wpływy z czynszów dzier�awnych i sprzeda�y gruntów AWRSP 
2. wpłata wadium lub zabezpieczenia nale�ytego wykonania umów w korespondencji z kontem 240 
3. przelew �rodków na pokrycie potwierdzonych czeków w korespondencji z kontem 130 
4. bł�dy w wyci�gach i ich sprostowanie w korespondencji z kontem 240. 
Na stronie Ma konta 139 ujmuje si� wypłaty �rodków pieni��nych z wydzielonych rachunków 
bankowych a zwłaszcza: 
l. zapłata czekiem potwierdzonym w korespondencji z kontem 201, 240, 231 
2. przekazanie nale�nych wpływów dla AWRSP w korespondencji z kontem 240. 
 
Konto 139 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan �rodków pieni��nych znajduj�cych si� na 
innych rachunkach bankowych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 139 powinna zapewni� podział wydzielonych �rodków na 
poszczególne rodzaje i na kontrahentów. 
 
Konto 140 - Krótkoterminowe papiery warto�ciowe i inne �rodki pieni��ne 
 
Konto 140 słu�y do ewidencji krótkoterminowych papierów warto�ciowych i innych �rodków 
pieni��nych, których warto�� wyra�ona jest zarówno w walucie polskiej jak i obcej a tak�e �rodków 
pieni��nych w drodze. 
 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje si� zwi�kszenie stanu krótkoterminowych papierów warto�ciowych i 
innych �rodków pieni��nych a zwłaszcza: 
- czeki obce na pokrycie nale�no�ci w korespondencji z kontem 201, 221, 240 
- przyj�cie weksla od dłu�nika w korespondencji z kontem 201 
- zakup znaków skarbowych w korespondencji z kontem 130 
- kwoty �rodków pieni��nych w drodze / wpłacone w okresie sprawozdawczym i obj�te 
wyci�giem z okresu nast�pnego / w korespondencji z kontem 201, 221, 240. 
-  
Na stronie Ma konta 140 ujmuje si� zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów warto�ciowych i 
innych �rodków pieni��nych oraz wpływ �rodków pieni��nych w drodze na rachunek jednostki w 
korespondencji z kontem 130, 201,221,240. 
/zaliczka na zakup znaków skarbowych i weksli, wpływy ze sprzeda�y i prowizja/. 
Konto 140 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan krótkoterminowych papierów warto�ciowych 
innych �rodków pieni��nych. 
 
Ewidencja szczegółowa powinna umo�liwi� ustalenie: 
- poszczególnych składników krótkoterminowych papierów warto�ciowych i innych �rodków 
pieni��nych, wyra�onego w walucie polskiej  i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych 
papierów warto�ciowych i innych �rodków pieni��nych z podziałem na poszczególne waluty obce, 
- warto�ci krótkoterminowych papierów warto�ciowych i innych �rodków pieni��nych powierzonych 
osobom za nie odpowiedzialnym. 



 
Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 
 
Konta zespołu 2 - Rozrachunki i roszczenia   słu�� do ewidencji rozrachunków krajowych i 
zagranicznych oraz roszcze�, a tak�e do ewidencji rozlicze� �rodków bud�etowych, wynagrodze�, 
niedoborów szkód i nadwy�ek oraz wszelkich rozlicze� zwi�zanych z rozrachunkami i roszczeniami. 
Ewidencja szczegółowa do kont rozrachunkowych powinna umo�liwia� wyodr�bnienie 
poszczególnych grup rozrachunków, ustalenie przebiegu ich rozlicze� oraz stanu nale�no�ci i 
zobowi�za� z podziałem na kontrahentów , a je�li dotycz� rozlicze� w walucie obcej równie� wg 
poszczególnych walut. 
Na kontach rozrachunkowych nie musz� by� ujmowane nale�no�ci i zobowi�zania uregulowane w 
miesi�cu ich powstania. 
 
Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 
 
Konto 201 słu�y do ewidencji rozrachunków i roszcze� krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw , 
robót i usług w tym równie� zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych a 
tak�e nale�no�ci z tytułu przychodów finansowych. 
Na koncie 201 nie ujmuje si� nale�no�ci jednostek bud�etowych zaliczanych do dochodów 
bud�etowych, które s� ujmowane na koncie 221. 
Na stronie Wn konta 201 ujmuje si� nale�no�ci i roszczenia oraz spłat� i zmniejszenie zobowi�za�, a 
na stronie Ma ujmuje si� powstanie zobowi�za� oraz spłat� i zmniejszenie nale�no�ci i roszcze�. 
 
Typowe zapisy na koncie 201 
 
tre�� operacji                                              Wn         Ma 
1. faktura z tytułu dostaw robót i usług                    400, 080     201 
2. Zapłata faktury za dostawy roboty i usługi    201  130 
3. Faktura za sprzedane składniki maj�tkowe    201  750 
4. Wpływ �rodków za sprzedane składniki maj�tkowe   130  201 
5. Nale�no�ci z tytułu naliczonych odsetek                  201         290 
6. Wpłata odsetek od nale�no�ci                            130         750 
7. Aktualizacja nale�no�ci / naliczenie odsetek na koniec kw./   201       290 
 
Konto 201 mo�e mie� dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale�no�ci i roszcze�, a saldo Ma stan 
zobowi�za�. 
Ewidencja analityczna do konta 201 powinna zapewni� mo�liwo�� ustalenia nale�no�ci i zobowi�za� 
krajowych i zagranicznych wg poszczególnych kontrahentów. 
 
Konto 221 - Nale�no�ci z tytułu dochodów bud�etowych 
 
Konto 221 słu�y do ewidencji nale�no�ci jednostek bud�etowych z tytułu dochodów bud�etowych, 
których termin płatno�ci przypada na dany rok bud�etowy. Na koncie 221 ujmuje si� równie� 
nale�no�ci z tytułu podatków pobieranych przez Urz�dy Skarbowe. Zapisy z tego tytułu mog� by� 



dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie ich sprawozda� 
/ zaległo�ci i nadpłaty/. 
Na stronie Wn konta 221 ksi�guje si�: 
- przypis nale�no�ci w korespondencji z kontem 750 
- naliczone odsetki za zwłok� w korespondencji z kontem 750 
- zwrot nadpłaty w korespondencji z kontem 130 
- aktualizacja nale�no�ci na koniec kwartału w korespondencji z kontem 290 
Na stronie Ma konta 221 ksi�guje si�: 
- odpis nale�no�ci w korespondencji z kontem 750 
- wpłaty podatku na rachunek bankowy w korespondencji z kontem 130 
- zapłat� dokonan� przez przeniesienie własno�ci rzeczy lub praw maj�tkowych / art. 66 par. l pkt. 2 
ordynacji podatkowej/; 
- �rodków trwałych , w korespondencji z kontem 011,013 
- warto�ci niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 020, 
- materiałów w korespondencji z kontem 310, 
- zapłat� dokonan� przez potr�cenie / art. 65 par. l ordynacji podatkowej / w korespondencji z kontem 
221 
- nale�no�ci zabezpieczone hipotek� na koniec ka�dego roku w korespondencji z kontem 226 
Na koncie 221 nie ujmuje si� nale�nych dotacji i subwencji zaliczanych do dochodów bud�etu. 
Konto 221 mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale�no�ci z tytułu dochodów 
bud�etowych, a saldo Ma stan zobowi�za� jednostki z tytułu dokonanych nadpłat w dochodach 
bud�etowych. 
Ewidencja szczegółowa powinna umo�liwia� ustalenie stanu zaległo�ci i nadpłat wobec ka�dego 
podatnika w poszczególnych podziałkach klasyfikacji bud�etowej. 
 
Konto 225 - Rozrachunki z bud�etami 
 
Konto 225 słu�y do ewidencji rozrachunków z bud�etami. 
Na stronie Wn konta 225 ujmuje si� : 
- przelew podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT oraz odsetek w korespondencji z 
kontem 130, 135 
- nadpłat� podatku w korespondencji z kontem 750 
Na stronie Ma ujmuje si� naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w korespondencji z 
kontem 231, naliczenie nale�nego podatku VAT w korespondencji z kontem 750 
Konto 225  mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznaczaj�ce  stan nale�no�ci i saldo Ma 
oznaczaj�ce zobowi�zanie wobec Urz�du Skarbowego. 
Ewidencja szczegółowa winna umo�liwi� ustalenie stanu nale�no�ci i zobowi�za� wg ka�dego z 
tytułów rozrachunków z bud�etem. 
 
Konto 226 - Długoterminowe nale�no�ci bud�etowe 
 
Konto 226 słu�y do ewidencji długoterminowych nale�no�ci bud�etowych lub długoterminowych 
rozlicze� z bud�etem a w szczególno�ci z tytułu : nale�no�ci hipotecznych oraz długoterminowych / 
sprzeda� na raty/, których termin zapłaty ustalony w decyzji przypada na lata nast�pne po roku w 



którym zostały uj�te w ksi�gach rachunkowych. 
 
Na stronie Wn konta 226 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- długoterminowe nale�no�ci w korespondencji z kontem 840 
 
Na stronie Ma konta 226 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- przeniesienie nale�no�ci długoterminowych do krótkoterminowych w wysoko�ci raty nale�nej na 
dany rok w korespondencji z kontem 221. 
 
Konto 226 mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce warto�� nale�no�ci długoterminowych. 
 
Ewidencja analityczna do konta 226 winna okre�la� rodzaj nale�no�ci ze wskazaniem dłu�ników. 
 
Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczna -prawne 
 
Konto 229 słu�y do ewidencji rozrachunków innych ni� z bud�etami, a w szczególno�ci z tytułu 
ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych. 
Na stronie Wn konta 229 ujmuje si� nale�no�ci oraz spłat� i zmniejszenie zobowi�za� a zwłaszcza: 
- zapłata nale�nych składek w korespondencji z kontem 130,135 
- zapłata naliczonych ew. odsetek w korespondencji z kontem 130, 135 
- naliczenie zasiłków rodzinnych w korespondencji z kontem 231 
 
Na stronie Ma konta 229 ujmuje si� zobowi�zania oraz spłat� i zmniejszenie nale�no�ci a w 
szczególno�ci: 
- naliczenie składek ZUS w korespondencji z kontem 400 , 231, 080, 851, 853 naliczenie odsetek od 
nieterminowych zapłat w korespondencji z kontem 750 
 
Konto 229 mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznaczaj�ce stan zaległo�ci i saldo Ma oznaczaj�ce 
stan zobowi�za�. 
Ewidencja szczegółowa do konta 229 powinna zapewni� mo�liwo�� ustalenia stanu nale�no�ci i 
zobowi�za� wg tytułów rozrachunków oraz podmiotów z którymi dokonywane s� rozliczenia. 
 
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodze� 
  
Konto 231 słu�y do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu wypłat wynagrodze�, 
za prac� wykonywan� w ramach stosunku pracy , 
Na stronie Wn konta 231 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- wypłaty pieni��ne lub przelewy wynagrodze� w korespondencji z kontem 130 
- potr�cenia w li�cie płacy: 
składka ubezpieczeniowa w korespondencji z kontem 240 
podatek dochodowy w korespondencji z kontem 225 
składki ZUS w korespondencji z kontem 229, 
po�yczki mieszkaniowe w korespondencji z kontem 234 
 



Na stronie Ma konta 231 ujmuje si�   zobowi�zania jednostki z tytułu wynagrodze� , a w 
szczególno�ci: 
- naliczenie wynagrodzenia w korespondencji z kontem 400 
- naliczenie zasiłków płatnych przez ZUS w korespondencji z kontem 229 
Konto 231 mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale�no�ci a saldo Ma stan 
zobowi�za� z tytułu wynagrodze�. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 231 winna by� prowadzona imiennie i uwzgl�dnia naliczone i 
wypłacone wynagrodzenie oraz dokonane potr�cenia z listy płacy. 
 
Konto 234 _ Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
 
Konto 234 słu�y do ewidencji nale�no�ci, zobowi�za� i roszcze� z innych tytułów ni� wynagrodzenie. 
 
Na stronie Wn konta 234 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obci��aj�ce jednostk� w 
korespondencji z kontem 130 
- nale�no�ci od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostk� odpłatnych �wiadcze� w 
korespondencji z kontem 400, 851 
- nale�no�ci z tytułu po�yczek mieszkaniowych w korespondencji z kontem 135 
- nale�no�ci i roszczenia z tytułu niedoborów i szkód w mieniu 011,013 lub 240 
 
Na stronie Ma konta 234 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- wydatki dokonane przez pracowników na rzecz jednostki w korespondencji z kontem 400, 011, 310 
- rozliczone zaliczki i zwroty �rodków pieni��nych w korespondencji z kontem 130 
- wpływ nale�no�ci od pracowników w korespondencji z kontem 130 
 
Konto 234 mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznaczaj�ce stan nale�no�ci i roszcze�, a saldo Ma 
oznaczaj�ce stan zobowi�za� wobec pracowników. 
Ewidencja szczegółowa do konta 234 powinna zapewni� mo�liwo�� ustalenia stanu nale�no�ci i 
zobowi�za� wobec pracowników wg tytułów rozrachunków. 
 
Konto 240 - Pozostałe rozrachunki 
 
Konto 240 słu�y do ewidencji krajowych i zagranicznych nale�no�ci i roszcze� oraz zobowi�za� 
nieobj�tych ewidencj� konta 201 do 234. Konto 240 mo�e ujmowa� ró�nego rodzaju rozlicze� a tak�e 
krótko i długoterminowych nale�no�ci funduszy celowych. 
 
Na stronie Wn konta 240 ujmuje si� powstałe nale�no�ci i roszczenia oraz spłat� i zmniejszenie 
zobowi�za� a w szczególno�ci: 
- ujawnianie niedoboru : 
gotówki w korespondencji z kontem 101 
�rodków trwałych w korespondencji z kontem 011,013 
materiałów w korespondencji z kontem 310 
 
Na stronie Ma konta 240 ujmuje si� powstałe zobowi�zania oraz spłat� i zmniejszenie nale�no�ci i 



roszcze� a w szczególno�ci: 
-  potr�cenia w li�cie płacy w korespondencji z kontem 231 
- ujawnienie nadwy�ki gotówki, materiałów �rodków trwałych w korespondencji z kontem 310, 011, 
013, 
Konto 240 mo�e wykazywa� dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale�no�ci i roszcze� a saldo Ma stan 
zobowi�za� 
Ewidencja szczegółowa do konta 240 winna umo�liwi� ustalenie rozrachunków roszcze� i rozlicze� z 
poszczególnych tytułów. 
 
Konto 290 - Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 
 
Konto 290 słu�y do ewidencji odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci w�tpliwe i odsetek od nale�no�ci 
przypisanych. 
Na stronie Wn konta 290 ksi�guje si� wyksi�gowanie 
- nale�no�ci w�tpliwych w korespondencji z kontem 201, 240, 234 
- naliczonych odsetek w korespondencji z kontem 201, 221, 229, 225, 234, 240, 

Na stronie Ma konta 290 ksi�guje si�: 
- naliczenie odsetek od nale�no�ci w korespondencji z kontem 221. 201, 229, 225,234,240 
- nale�no�ci w�tpliwe w korespondencji z kontem 201, 234, 240 
 
Saldo konta 290 oznacza warto�� odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci oraz warto�� nale�nych i 
niezapłaconych odsetek. 
 
Zespół 3 Materiały i towary 
 
Konta zespołu 3 - Materiały i towary , słu�� do ewidencji zapasów materiałów i towarów oraz 
rozliczenia zakupu materiałów i towarów. 
Na kontach 310-Materiały i 330-Towary ewidencjonuje si� zapasy materiałów i towarów w 
magazynach własnych w cenach zakupu, je�eli koszty zwi�zane z zakupem odnoszone s� w koszty 
działalno�ci bie��cej w okresie ich poniesienia. 
Kierownik jednostki , zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci mo�e postanowi�, �e cało�� lub 
okre�lone grupy materiałów i towarów b�d� w cało�ci odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. 
W takim przypadku pozostało�� zapasów na dzie� 31 grudnia ka�dego roku podlega inwentaryzacji w 
drodze spisu z natury, wycenie i uj�ciu tych materiałów na koncie 310 lub 330. 
Warto�ci� zinwentaryzowanych materiałów i towarów zmniejsza si� koszty roku obrotowego. 
 
 
Konto 310- Materiały 
 
Konto 310 słu�y do ewidencji zapasów materiałowych. Jednostka bud�etowa nie posiada magazynów 
i nie prowadzi gospodarki magazynowej. Dokonuje zakupu materiałów na bie��ce potrzeby, które w 
momencie zakupu s� odnoszone w koszty. W ci�gu roku zapisów na tym koncie nie prowadzi si�. Na 
koniec roku w ci��ar konta 310 zapisem Wn 310 Ma 400 odnoszone s� zinwentaryzowane drog� spisu 
z natury zapasy paliw, opału i ew. materiałów remontowych. 
Na koniec roku konto mo�e wykazywa� saldo Wn oznaczaj�ce stan zapasu materiałów na koniec roku 
obrotowego. 



W roku nast�pnym na podstawie protokołu zu�ycia tych materiałów dokonuje si� rozliczenia ich 
zu�ycia i dokonuje przeksi�gowania zu�ytych materiałów w koszty zapisem Wn 400 Ma 310. 
 
Zespół 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 
 
Konta zespołu 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie , słu�� do ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym i ich rozliczenia. 
Na kontach zespołu 4 nie ujmuje si� kosztów finansowanych - zgodnie z odr�bnymi przepisami - z 
funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów 
operacji finansowych, a tak�e kosztów zwi�zanych z usuwaniem szkód losowych. 
 
Konto 400 - Koszty rodzajowe 
 
Konto 400 słu�y do ewidencji kosztów rodzajowych. Na stronie Wn konta 400 ujmuje si� poniesione 
koszty a na stronie Ma zmniejszenie kosztów. Na stronie Wn konta 400 ksi�guje si� w szczególno�ci: 
- naliczenie wynagrodzenia w korespondencji z kontem 231 
- naliczenie składek ZUS w korespondencji z kontem 229 
- zakup energii, materiałów i usług w korespondencji z kontem 130, 201 
- naliczone odpisy na fundusz �wiad. socjal. w korespondencji z kontem 851 
- podatek VAT nie podlegaj�cy odliczeniu w korespondencji z kontem 225 
- umorzenie pozostałych �rodków trwałych w 100 % w momencie oddania do u�ywania w 
korespondencji z kontem 072 
 
Na stronie Ma konta 400 ujmuje si� 
- zmniejszenia oraz korekty poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 130,310,234,240, 
- przeksi�gowanie na koniec roku poniesionych kosztów na konto 860 
W ci�gu roku konto 400 wykazuje saldo Wn, które wyra�a wysoko�� poniesionych kosztów. W ko�cu 
roku obrotowego saldo konta 400 przenosi si� na konto 860. 
Na koniec roku konto 400 salda nie wykazuje. 
Ewidencj� szczegółow� do konta 400 prowadzi si� wg pozycji planu finansowego - wg podziałek 
klasyfikacji bud�etowej, oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i 
sprawozdawczo�ci. 
 
Konto 401 Amortyzacja 
 
Słu�y do ewidencji kosztów amortyzacji od �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych , 
od których odpisy umorzeniowe s� dokonywane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych. 
Na stronie Wn konta 401 
Ujmuje si� odpisy amortyzacykne w korespondencji z kontem 071 - jednorazowo na koniec roku 
obrotowego. 
Na stronie Ma konta 401 
Ksi�guje si� przeniesienie w ko�cu roku obrotowego kosztów amortyzacji na wynik finansowy w 
korespondencji z kontem 860. 
Na koniec roku konto 401 salda nie wykazuje . 
 
 



Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 
 
Konta zespołu 7 - Przychody i koszty ich uzyskania słu�� do ewidencji przychodów i kosztów ich 
uzyskania z tytułu sprzeda�y rzeczowych składników maj�tkowych, przychodów i kosztów operacji 
finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. 
 
Konto 750 - Przychody i koszty finansowe 
 
Konto 750 słu�y do ewidencji przychodów z tytułu dochodów bud�etowych oraz operacji 
finansowych i kosztów operacji finansowych. 
 
Na stronie Wn konta 750 ujmuje si� odpisy przychodów z tytułu dochodów bud�etowych oraz koszty 
operacji finansowych a w szczególno�ci: 
- odpisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221 
- nale�ne podatnikowi odsetki za nieterminowy zwrot nadpłat w korespondencji z kontem 221 
- warto�� sprzedanych udziałów, akcji i papierów warto�ciowych w korespondencji z kontem 030 
- odsetki płacone od własnych obligacji w korespondencji z kontem 130 
- odsetki od kredytów i po�yczek w korespondencji z kontem 130, 135 
- dyskonto przy sprzeda�y weksli w korespondencji z kontem 140 
- przeniesienie na koniec roku osi�gni�tych przychodów finansowych w korespondencji z kontem 860 
 
Na stronie Ma konta 750 ujmuje si� przychody z tytułu dochodów bud�etowych oraz kwoty nale�ne z 
tytułu operacji finansowych a w szczególno�ci: 
- przypisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221 
- naliczone odsetki za zwłok� i inne nale�no�ci w korespondencji z kontem 221 
- wpływ nale�no�ci nieprzypisanych w korespondencji z kontem 130 
- sprzeda� akcji, udziałów w cenie sprzeda�e w korespondencji z kontem 130 
- dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów warto�ciowych w korespondencji z 
kontem 140 
- przeniesienie na koniec roku kosztów operacji finansowych w korespondencji 
z kontem 860 
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewni� wyodr�bnienie przychodów z tytułu 
dochodów bud�etowych wg pozycji planu finansowego tj. winna by� prowadzona wg podziałek 
klasyfikacji bud�etowej 
 
W zakresie podatkowych i nie podatkowych dochodów bud�etowych ewidencja szczegółowa, 
prowadzona jest wg zasad rachunkowo�ci podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych 
przez inne organy - Urz�dy Skarbowe - ewidencj� szczegółow� stanowi� sprawozdania o dochodach 
bud�etowych sporz�dzane przez te organy. W ko�cu roku obrotowego przenosi si�: 
- przychody z tytułu dochodów bud�etowych oraz przychody finansowe na stron� Ma konta 860 / 
zapis Wn 750 Ma 860 / 
 
Na koniec roku obrotowego konto 750 nie wykazuje salda. 
 
 
 



Konto 760 - Powstałe przychody i koszty 
 
Konto 760 słu�y do ewidencji przychodów i kosztów nie zwi�zanych bezpo�rednio ze zwykł� 
działalno�ci� jednostki / innych przychodów ani�eli ujmowanych na koncie 750 /. 
Do pozostałych przychodów zalicza si� w szczególno�ci: 
- przychody ze sprzeda�y materiałów, �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych, 
inwestycji rozpocz�tych 
- otrzymane odszkodowania kary i grzywny, 
- darowizny i nieodpłatnie otrzymane �rodki obrotowe od innych podmiotów ni� jednostki bud�etowe 
i zakłady bud�etowe, 
 
Do pozostałych kosztów zalicza si� w szczególno�ci: 
- naliczone kary , grzywny i odszkodowania, 
- przekazanie nieodpłatnie �rodków obrotowych innym podmiotom ni� jednostki i zakłady bud�etowe, 
- koszty post�powania spornego i egzekucyjnego 
 
Na stronie Wn konta 760 ksi�guje si� koszty np.: 
- darowizny składników maj�tku obrotowego na rzecz innych podmiotów ni� jednostki bud�etowe i 
zakłady bud�etowe w korespondencji z kontem 310 
- odpisane przedawnione , umorzone i nie�ci�galne nale�no�ci z innych tytułów ni� dochody 
bud�etowe w korespondencji z kontem 201, 234, 240 
- koszty post�powania spornego i egzekucyjnego w korespondencji z kontem 201,240 
- przeniesienie na koniec roku obrotowego pozostałych przychodów na konto 860/zapis Wn 760 Ma 
860 / 
 
Na stronie Ma konta 760 ksi�guje si� przychody a zwłaszcza: 
- przychody ze sprzeda�y składników maj�tkowych / materiałów, �rodków trwałych, warto�ci 
niematerialnych i prawnych / w korespondencji z kontem 130 
- odpisane zobowi�zania przedawnione w korespondencji z kontem 201, 240 
- otrzymane odszkodowania kary i grzywny w korespondencji z kontem 130 
- darowizny �rodków pieni��nych i obrotowych w korespondencji z kontem 130,310 
- przeniesienie na konto 860 na koniec roku obrotowego pozostałych kosztów operacyjnych / zapis 
Wn 860 Ma 760 / 
Na koniec roku obrotowego konto 760 salda nie wykazuje. 
 
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 
Konta zespołu 8 - Fundusze rezerwy i wynik finansowy słu�� do ewidencji funduszy, wyniku 
finansowego i jego rozliczenia, dotacji z bud�etu , rezerw i rozlicze� mi�dzy okresowych 
przychodów. 
 
Konto 800 - Fundusz jednostki 
 
Konto 800 słu�y do ewidencji równowarto�ci maj�tku trwałego i obrotowego jednostki i jego zmian. 
 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si� zmniejszenia funduszu a na stronie Ma jego zwi�kszenia, zgodnie 



z odr�bnymi przepisami reguluj�cymi gospodark� finansow� jednostki. 
 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- przeksi�gowanie, w roku nast�pnym pod dat� przyj�cia sprawozdania finansowego, straty 
bilansowej/ ujemnego wyniku finansowego / roku ubiegłego w korespondencji z kontem 860, 
- przeksi�gowanie w ko�cu roku obrotowego dotacji z bud�etu i �rodków bud�etowych 
wykorzystanych na inwestycje w korespondencji z kontem 810, 
- pokrycie amortyzacji �rodków trwałych umarzanych w czasie oraz warto�ci niematerialnych i 
prawnych w korespondencji z kontem 761 
- ró�nice z tytułu aktualizacji wyceny �rodków trwałych /zmniejszenie warto�ci ewidencyjnej / w 
korespondencji z kontem Oli, 
- warto�� nieodpłatnie przekazanych �rodków trwałych i inwestycji rozpocz�tych w korespondencji z 
kontem 011, 080 
- warto�� netto sprzedanych �rodków trwałych w korespondencji z kontem 011 
- przeksi�gowanie kosztów sprzedanych inwestycji w korespondencji z kontem 080 
- warto�� netto �rodków trwałych wycofanych z eksploatacji na skutek zu�ycia w korespondencji z 
kontem 011 
 
Na stronie Ma konta 800 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- przeksi�gowanie w roku nast�pnym pod dat� przyj�cia sprawozdania finansowego, zysku 
bilansowego / dodatni wynik finansowy / z roku ubiegłego w korespondencji z kontem 860, 
- ró�nice z aktualizacji �rodków trwałych / zwi�kszenie warto�ci / w korespondencji z kontem Oli, 
- nieodpłatne otrzymanie �rodków trwałych i inwestycji w korespondencji z kontem 011, 013, 080 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 800 powinna zapewni� mo�liwo�� ustalenia funduszu jednostki w 
�rodkach trwałych i obrotowych oraz przyczyn zwi�ksze� i zmniejsze� funduszu jednostki. 
Na koniec roku konto 800 wykazuje saldo Ma oznaczaj�ce stan funduszu jednostki. 
 
Konto 810- Dotacje bud�etowe oraz �rodki z bud�etu na inwestycje 
 
Konto 810 słu�y do ewidencji w jednostkach bud�etowych: 
- dotacji przekazanych z bud�etu na finansowanie  działalno�ci 
podstawowej 
/dotacje podmiotowe/, gospodarstw pomocniczych jednostek bud�etowych oraz zakładów 
bud�etowych, 
- dotacji celowych z bud�etu na finansowanie inwestycji zakładów bud�etowych, 
- innych dotacji przekazywanych z bud�etu, 
- równowarto�ci, dokonanych wydatków inwestycyjnych w jednostkach bud�etowych. 
 
Na stronie Wn konta 810 ujmuje si� w szczególno�ci : 
- dotacje przekazane przez jednostki bud�etowe na finansowanie �rodków obrotowych i inwestycji w 
zakładach bud�etowych, instytucjach kultury oraz inne dotacje przekazane z bud�etu w 
korespondencji z kontem 130 
- wykorzystanie �rodków bud�etowych na finansowanie inwestycji jednostek bud�etowych / 
pokrywaj�cych swoje wydatki z rachunku bud�etu / w korespondencji z kontem 800 
 



Na stronie Ma konta 810 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- zwroty dotacji uprzednio   przekazanych jednostkom bud�etowym posiadaj�cym własny rachunek 
bankowy w tym samym roku bud�etowym w korespondencji z kontem 130 
- przeksi�gowanie w ko�cu roku obrotowego stanu dotacji przekazanych w korespondencji z kontem 
800 
 
Ewidencj� analityczn� do konta 810 nale�y prowadzi� wg podziałek klasyfikacji bud�etowych, 
jednostek i podmiotów którym przekazano dotacje i przeznaczenia dotacji. 
Na koniec roku konto 810 salda nie wykazuje. 
 
Konto 851 - Zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych 
 
Konto 851 słu�y do ewidencji stanu zwi�ksze� oraz zmniejsze� zakładowego funduszu �wiadcze� 
socjalnych. 
�rodki pieni��ne tego funduszu, wyodr�bnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje si� na 
koncie 135- Rachunek �rodków funduszy specjalnego przeznaczenia. Pozostałe �rodki maj�tkowe 
ujmuje si� na odpowiednich kontach działalno�ci podstawowej jednostki / z wyj�tkiem kosztów i 
przychodów podlegaj�cych sfinansowaniu z tego funduszu/. 
 
Na stronie Wn konta 851 ujmuje si� w szczególno�ci: 
- koszty prowadzenia działalno�ci socjalnej / zakup usług, wypłata zapomogi / w korespondencji z 
kontem 135 
- korekta odpisu na fundusz �wiadcze� socjalnych- zwrot �rodków z funduszu socjalnego w 
korespondencji z kontem 135 
 
Na stronie Ma konta 851 ujmuje si� w szczególno�ci. 
- odpis na zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych w korespondencji z kontem 400, 
- odsetki od �rodków na rachunku �wiadcze� socjalnych w korespondencji z kontem 135, 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwoli� na wyodr�bnienie: 
- stanu zwi�ksze� i zmniejsze� zakładowego funduszu �wiadcze� socjalnych z podziałem na �ródła 
zwi�ksze� i zmniejsze�, 
- wysoko�ci poniesionych kosztów i wysoko�ci uzyskanych przychodów oraz poszczególne rodzaje 
działalno�ci socjalnej. 
 
Konto 853 - Fundusze pozabud�etowe 
 
Konto 853 słu�y do ewidencji stanu zwi�ksze� i zmniejsze� funduszy celowych. 
Na stronie Wn konta 853 ujmuje si� koszty oraz inne ni� koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie 
Ma przychody oraz inne zwi�kszenia funduszy. 
Na stronie Wn konta 853 ksi�guje si� w szczególno�ci: 
- koszty   działalno�ci   obci��aj�ce   fundusze   pozabud�etowe   w korespondencji z kontem 135, 
 
Na stronie Ma konta 853 ksi�guje si� w szczególno�ci: 
- wpływ �rodków zwi�kszaj�cych fundusze w korespondencji z kontem 135, 
- odsetki od �rodków na rachunku bankowym w korespondencji z kontem 135 



Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwoli� na ustalenie zwi�ksze� i zmniejsze� oraz 
stanu ka�dego z fundusz. Saldo konta 853 oznacza stan funduszy celowych. 
 
Konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 
Konto 860 słu�y do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz bie��cej ewidencji strat i zysków 
nadzwyczajnych. 
W ci�gu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje si� straty nadzwyczajne , a na stronie Ma 
zyski nadzwyczajne 
Na koncie 860 nie ujmuje si� strat i zysków nadzwyczajnych dotycz�cych działalno�ci  finansowanej  
z funduszy  specjalnych  oraz działalno�ci inwestycyjnej. 
Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje si�: 
- przeksi�gowanie poniesionych kosztów na wynik finansowy w korespondencji z kontem 400 i 401, 
- przeksi�gowanie na wynik finansowy kosztów operacji finansowych w korespondencji z kontem 
750, 
- przeksi�gowanie pozostałych kosztów operacyjnych na wynik finansowy korespondencji z kontem 
760 
- przeksi�gowanie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły pod dat� przyj�cia sprawozdania 
finansowego w korespondencji z kontem 800 
 
Na stronie Ma konta 860 na koniec roku obrotowego ujmuje si� sum� : 
- uzyskanych przychodów finansowych i operacyjnych w korespondencji z kontem 750 i 760, 
- pokrycie kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 761 
- przeksi�gowanie ujemnego wyniku finansowego za rok ubiegły pod dat� przyj�cia sprawozdania 
finansowego w korespondencji z kontem 800 
 
Saldo konta 860 wyra�a na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: 
- saldo Wn strat� netto 
- saldo Ma zysk netto 
Pod dat� przyj�cia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przenosi si� na konto 800. 
 
2. Konta pozabilansowe 
 
Konto 998 - Zaanga�owanie wydatków bud�etowych 
 
Konto 998 słu�y do ewidencji prawnego zaanga�owania wydatków bud�etowych uj�tych w planie 
finansowym jednostki bud�etowej danego roku bud�etowego. 
 
 
Na stronie Wn konta 998 ujmuje si�: 
- równowarto�� sfinansowanych wydatków bud�etowych w danym roku bud�etowym, 
- równowarto�� zaanga�owanych wydatków, które b�d� obci��ały wydatki roku nast�pnego 
 
Na stronie Ma konta 998 ujmuje si� zaanga�owanie wydatków czyli : 
- warto�� zawartych umów 
- warto�� wg wydanych decyzji i innych postanowie�, 
których wykonanie spowoduje konieczno�� dokonania wydatków bud�etowych w roku bie��cym. 



Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji bud�etowej / planu 
finansowego/. Na koniec roku konto 998 salda nie wykazuje. 
 
Konto 999 - Zaanga�owanie wydatków bud�etowych przyszłych lat 
 
Konto 999 słu�y do prawnego zaanga�owania wydatków bud�etowych 
przyszłych lat. 
Na stronie Wn konta 999 ujmuje si� równowarto�� zaanga�owanych wydatków w latach poprzednich, 
a obci��aj�cych plan finansowy roku bie��cego jednostki bud�etowej, 
Na stronie Ma konta 999 ujmuje si� wysoko�� zaanga�owanych lat przyszłych. 
Ewidencja szczegółowa do konta   999 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji bud�etowej / planu 
finansowego/. 
 
Na koniec roku konto 999 mo�e wykazywa� saldo Ma oznaczaj�ce zaanga�owanie wydatków 
bud�etowych lat przyszłych. 

 


