Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Śłesin
Nr 37/2014 z dnia 22 grudnia 2014roku

Wykaz kont dla jednostki Urzędu Miasta i Gminy Ślesin
KONTA BILANSOWE
011

środki trwałe

011/0

grunty

011/1

budynki i lokale , spółdzielcze prawo własnościowe

011/2

obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

011/3

kotły i maszyny energetyczne

011/4

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

011/5

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

011/6

urządzenia techniczne

011/7

środki transportowe

011/8

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŜenie

011/9

inwentarz Ŝywy

013

pozostałe środki trwałe

013/01

Pokój nr 1

020

wartości niematerialne i prawne

030

udziały i akcje

030/1

Wienerberger Honoratą ceramika budowlana SA

030/2

oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz

030/3

agencja rozwoju regionalnego - centrum przedsiębiorczości

030/4

wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Kalisz

030/5

wniesienie udziałów do spółki kapitałowej zoo termy ślesińskie

030/6

udziały w spółce kapitałowej miejski zakład gospodarki odpadami
komunalnymi

030/7

zakład gospodarki komunalnej w Ślesinie sp. z oo.

071

umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071/1

budynki i lokale , spółdzielcze prawo własnościowe

071/2

obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

071/3

kotły i maszyny energetyczne

071/4

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

071/5

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

071/6

urządzenia techniczne

071/7

środki transportowe

071/8

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŜenie

071/9

inwentarz Ŝywy

072

umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych

080

inwestycje (środki trwałe w budowie)

080/01

budowa chodnika w m. Kijowiec Szyszyn

080/02

wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie

080/03

modernizacja stacji wodociągowej Bylew

080/04

budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek stary

080/05

wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki

080/06

projekt rozbudowy budynku urzędu

080/07

utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w m. Bylew i Bylew Parcele

080/08

budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu północ w Ślesinie

080/09

montaŜ dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaŜ dwóch lamp przed
budynkiem szkoły w Wąsoszach

080/10

budowa przyłączy wodociągowych

080/11

budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie
Holendry, śółwiniec

080/12

zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski

080/13

przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin

080/14

budowa oświetlenia przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki w miejscowości Mikorzyn

080/15

zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Ślesinie

080/16

zakupy serwera

080/17

budowa chodnika w miejscowości Ignacewo

080/18

projekt na zadanie ,,rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczna –
wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice,, etap I

080/19

budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad jeziorem ślesińskim w
ramach wpw

080/20

projekt na zadanie,, zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele
rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości,, etap I

080/21

wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Honoratka

080/22

budowa oświetlenia ulicznego w m. RóŜopole II

080/23

budowa dróg na osiedlu RóŜopole

080/24

budowa boiska w Licheniu starym

080/25

utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w m. Głębockie

080/26

budowa oświetlenia wzdłuŜ drogi Kijowiec Wandowo

080/27

poprawa efektywności energetycznej w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie miasta i
gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Ślesinie i
termomodernizacji budynku zsp w Ślesinie

080/28

modernizacja chodnika ul Kościelna etap II

080/29

ujęcie wody w Licheniu starym

080/30

budowa drogi w m. Honoratka-Rębowo

080/31

projekt budowa oświetlenia ulicznego w m. Wąsosza

080/32

projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn

080/33

zakup zamiatarki ciągnikowej dla sołectwa Julia

080/34

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry- Konstantynowo

080/35

przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza

080/36

budowa drogi w miejscowości kolebki

080/37

zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON

080/38

kanalizacja sanitarna dla m. .Ślesina

080/39

modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie

080/40

projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn

080/41

modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle

080/42

modernizacja i remont świetlic wiej. w m. Głębockie , OstrowąŜ

080/43

budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn Lubomyśle etap II

080/44

budowa przystani wodnej w Ślesinie

080/45

remont świetlic wiejskich w m. Honoratka i Piotrkowice

080/46

modernizacja pomostu w Ślesinie

080/47

utwardzenie placu w m. Kijowiec

080/48

modernizacja drogi gminnej Licheń -Bylew

080/49

modernizacja i remont drogi gminnej w m. Honoratka gm. Ślesin

080/50

projekt kanalizacji sanitarnej na ul. akacjowej i bukowej w Licheniu Starym

080/51

modernizacja ulic na osiedlu północ w Ślesinie

080/52

budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul. xxx-lecia w Ślesinie

080/53

rewitalizacja rynku w Ślesinie

080/54

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn

080/55

wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Piotrkowice

080/56

budowa infrastruktury nawadniającej stadionu sportowego przy osir w Ślesinie

080/57

projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry

080/58

rozbudowa oświetlenia w m. Kolebki

080/59

zagospodarowanie terenów jeziora licheńskiego - etap II

080/60

budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle

080/61

budowa pomostu pływającego na jeziorze ślesińskim

080/62

zagospodarowanie terenu przydroŜnego na jeziorem Licheńskim w m. Wygoda

080/63

zagospodarowanie terenu przydroŜnego nad jeziorem Licheńskim w m. wygoda etap II

080/64

budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w m. OstrowąŜ

080/65

modernizacja - karosacja samochodu osp OstrowąŜ

080/66

budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w m.Wąsosza

080/67

modernizacja ul. Kłosowskiego w Licheniu starym

080/68

zakup wyposaŜenia na miejsca przeznaczone do kąpieli na terenie gminy Ślesin

080/69

budowa drogi w miejscowości Mikorzyn górka

080/70

budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na
terenie sołectw: Piotrkowice, Ignacewo, biskupie, Wąsosza, OstrowąŜ, Głębockie, Półwiosek
Lubstowski

080/71

dokumentacja projektowa budynku na terenie plaŜy w Mikorzynie

080/72

projekt przebudowy chodników w m. Mikorzyn- budowa chodnika w m. Mikorzyn- etap i

080/73

termomodernizacja budynku straŜnicy osp Licheń stary poprzez wymianę drzwi oraz
ocieplenie stropu

080/74

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. wygoda

080/75

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo- Wierzelin

080/76

budowa pomostu w miejscowości Wąsosza

080/77

budowa chodników w m. Honoratka, Lubomyśle, Licheń stary

080/78

budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami dla m. Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa,
Wygoda

080/79

projekt kanalizacji sanitarnej RóŜopole

080/80

zmiana systemu ogrzewania budynku remizy osp w OstrowęŜu

080/81

remont dachu na budynku osp Licheń stary

080/82

monitoring w gimnazjum w Ślesinie

080/83

zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka

080/84

fundusz wsparcia policji w Ślesinie

080/85

dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie

080/86

modernizacja pomieszczeń kgw w budynku gminnym w Licheniu starym

080/87

przebudowa ul. stokrotkowej w m. RóŜopole

080/88

rekultywacja wysypiska w Goraninie

080/89

modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn

080/90

nawadnianie boiska na osiedlu powstańców wielkopolskich . w Ślesinie

080/91

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mikorzynie

080/92

utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek stary

080/93

modernizacja chodnika przy ul. świrki i Wigury w Ślesinie

080/94

montaŜ lampy oświetleniowej w Hol. Wąsowskich

080/95

wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w m. kępa

080/96

budowa chodnika w m. Mikorzyn

080/97

zakup gruntu na poszerzenie drogi w m. Bylew

080/98

budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosza

101

kasa

130

rachunek bieŜący jednostki

130/1

wydatki

130/2

dochody

130/3

subkonto

130/4

JST SZKOŁY

130/5

JST MGOPS

130/6

pozostałe wpływy i wydatki

130/7

dofinansowanie projektu wiedza- nowe moŜliwości

130/8

prefinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Ślesin Hol. Szyszyńskie- śółwiniec

130/8/1

77 budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami dla m. Ślesin-szyszyńskie hol. śółwiniec

130/8/2

55 budowa kanalizacji sanitarnej z przyk. dla m. Ślesin, szyszyńskie hol, śółwiniec

130/8/3

rachunek środków na niewygasające wydatki

130/9

mogę pracować - wsparcie dla osób zagroŜonych wykluczeniem doświadczających
szczególnych trudności na rynku pracy

135

rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

135/1

ZFŚS

135/1/1

dochody

135/1/2

wydatki

135/2

GFOŚiGW

135/2/1

dochody

135/2/2

wydatki

135/2/2/1

budowa kanalizacji sanitarnej ul. wyszyńskiego w Licheniu starym

135/2/2/2

budowa kanalizacji sanitarnej z przyknalikami w m. biskupie...

135/2/2/3

budowa przyłączy wod. kan. na terenie gminy Ślesin

135/2/2/4

pozostałe wydatki

135/3

rachunek środków na niewygasające wydatki

137

rachunki środków pochodzących ze Ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

137/1

rachunek funduszy środków unijnych - przystań ślesin

138

rachunki środków europejskich

139

inne rachunki bankowe

139/1

sumy depozytowe

139/2

środki pfron

140

krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne

141

środki pienięŜne w drodze

201

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami / dochody, fundusze celowe

201/1

zobowiązania

201/2

naleŜności

221

naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych

221/0

zaległości podatkowe

221/0/1

podatek od nieruchomości os. fiz.

221/0/2

podatek rolny os. fiz

221/0/3
221/0/3/1

koszty os. fiz

221/0/3/2

odsetki osoby fizyczne

221/0/4

podatek od nieruch. os. prawne

221/0/5

podatek od środków transportowych os. fiz.

221/0/6

podatek leśny os. fizyczne

221/0/7

podatek rolny osoby prawne

221/0/8

podatek leśny osoby prawne

221/0/9

odsetki osoby prawne

221/0/k

koszty osoby prawne

221/1

nadpłaty podatkowe

221/1/1

nadpłaty podatek od nieruchomości osoby fizyczne

221/1/2

nadpłaty podatek rolny osoby fizyczne

221/1/3

nadpłaty czynsz dzierŜawny za lokale uŜytkowe

221/1/4

nadpłaty podatek od nieruchomości osoby prawne

221/1/5

nadpłaty czynsz dzierŜawny za grunty

221/1/6

nadpłaty podatek leśny osoby fizyczne

221/1/7

nadpłaty podatek rolny osoby prawne

221/1/8

nadpłaty czynsz za lokale mieszkalne

221/1/9

nadpłaty podatek od środków transportowych osoby fizyczne

221/1/p

nadpłaty podatek od środków transportowych osoby prawne

221/1/ś

nadpłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi

221/1/u

nadpłaty lokale uŜytkowe

221/2

naleŜności us

221/3

nadpłaty us

221/5

pozostałe dochody

221/5/1

czynsze

221/5/1/1

czynsz za lokal uŜytkowy

221/5/1/2

czynsz za lokal mieszkalny

221/5/2

opłata skarbowa

221/5/3

opłata targowa

221/5/4

zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu

221/5/5

czynsz dzierŜawny za grunty

221/5/6

uŜytkowanie wieczyste przekształcenie w prawo własności

221/5/7

wpis do ewidencji działalności gosp. i zmiany

221/5/8

za zajęcie pasa drogowego

221/5/9

wykup nieruchomości

221/e

energia

221/p

podatek od środków transportowych osoby prawne

221/s

opłata od posiadanego psa

222

rozliczenie dochodów budŜetowych

222/01

udziały us

222/02

dochody jst szkoły

222/03

dochody jst mgops

222/04

pozostałe wpływy

222/05

poŜyczki i kredyty krajowe

222/06

mogę pracować wsparcie dla osób zagroŜonych wykluczeniem doświadczających
szczególnych trudności na rynku pracy

223

rozliczenie wydatków budŜetowych

223/01

rozliczenie wydatków jst szkoły

223/02

rozliczenie wydatków jst mgops

223/03

spłata poŜyczek

223/04

zapłata zobowiązań ze środków poŜyczki na prefinansowanie i środków własnych

223/05

środki na niewygasające wydatki

223/06

moge pracować wsparcie dla osób zagroŜonych wykluczeniem doświadczających
szczególnych trudności na rynku pracy

224

rozliczenie dotacji budŜetowych oraz płatności z budŜetu środków europejskich

224/01

umowa lzs Mikorzyn

224/02

umowa lks Ślesin

224/03

umowa mluks straŜak Licheń stary

224/04

umowa klub delfin

224/05

umowa klub fenix

224/06

pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowe oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

224/07

porozumienie linia 56

224/08

porozumienie przedszkole nr 14 ,konin

224/09

porozumienie izba wytrzeźwień

224/10

stowarzyszenie profilaktyki, edukacji, promocji zdrowia i rehabilitacji w koninie

224/11

dotacje na dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych

224/12

prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego oferującej doŜywianie dzieci w zakresie
działań opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich i
dysfunkcyjnych

224/13

dotacja celowa dla osp Ślesin na zakup sprzętu straŜackiego: motopompy, agregatu, pompy
szlamowej, wen

224/14

dotacja dla Stowarzyszenia radość Głębockie

224/15

dotacja dla TPD Ślesin

224/16

dotacja dla SPEM DONARE Licheń stary

224/17

dotacja celowa na zakup sprzętu pływającego dla osp Licheń stary

224/18

dotacja celowa na zakup pompy szlamowej dla osp Kijowiec

224/19

dotacja na prace konserwacyjne dachu na kościele parafialnym w OstrowęŜu

224/20

dotacja na prace konserwacyjne organów w kościele parafialnym w Lubstowie

224/21

dotacja na prace konserwatorskie kościoła pw wszystkich świętych w Wąsoszach

224/22

uczniowski klub sportowy "druh" Mikorzyn

224/23

dotacja celowa na pomoc finansową między jst na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

224/24

dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś puchatek"

224/24/01

środki własne 224/24/02 dofinansowanie WUW

224/25

dotacja dla MGOK Ślesin

224/26

dotacja dla biblioteki

224/27

dotacja na prace konserwatorskie oraz roboty budowalne w kościele rz-k w Ślesinie

224/28

dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości RóŜopole

224/29

dotacje dla osp

224/29/01

osp Ślesin

224/29/02

osp Licheń stary

224/29/03

osp szyszyńskie holendry

224/29/04

osp OstrowąŜ

224/29/05

osp Piotrkowice

224/29/06

osp Wąsosza

224/29/07

osp Półwiosek stary

224/29/08

osp Niedźwiady

224/29/09

osp Kijowiec

224/29/10

osp Szyszyn

224/29/11

osp Głębockie

224/29/12

osp Honoratka

224/29/13

osp Mikorzyn

224/29/14

osp Ignacewo

224/30

pomoc na finansowanie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych z gminy Ślesin do sos
w Rychwale

224/31

pomoc finansowa a na przebudowę chodnika na ul. kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej
dw 263 w Ślesinie

224/32

przebudowa drogi powiatowej nr 3210p dw 263 róŜopole - lciheń stary-wola podłęŜna-dw 266
na odcinku Licheń stary-Gręblin

224/33

dofinansowania przedszkola w Kazimierzu Bisk

224/34

dotacja dla przedszkola gminnego w skulsku

224/35

przedszkole Bajkolandia

224/36

przedszkole nr 13 konin

224/37

przedszkole nr 15 konin

224/38

koniński klub sportowy centrum konin

225

rozrachunki z budŜetami

225/1

PDOF

225/2

podatek VAT

225/2/1

VAT naliczony

225/2/2

VAT naleŜny

225/2/3

rozliczenie podatku VAT

226

długoterminowe naleŜności budŜetowe

226/01

podatek od nieruchomości osoby fizyczne

226/02

podatek rolny osoby fizyczne

226/03

odsetki osoby fizyczne

227

rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228

rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

228/1

rozliczenie wydatków środków unijnych- przystań Ślesin

229

pozostałe rozrachunki publicznoprawne

229/1

składki emeryt. ren i chorobo. płacona przez pracownika

229/2
229/2/1

ubezpieczenie zdrowotne . 1,25%

229/2/2

ubezpieczenie zdrowotne 7,75%

229/3

ubezpieczenie opłacane przez pracodawcę

229/4

składki na f. pracy

229/5

PFRON

229/s

składki na ubezpieczenie społeczne

231
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I. KONTA BILANSOWE
1. Konto 011 „Środki trwałe”
Konto 011 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków
trwałych słuŜących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo wyodrębnionej, które
nie podlegają ujęciu na koncie 013 i które są umarzane w czasie według stawek amortyzacyjnych
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub uŜywanych 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 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia,
2) zuŜycia, sprzedaŜy oraz nieodpłatnego przekazania,
3) ujawnione niedobory środków trwałych,
4) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa do konta 011 prowadzona jest w następujących formach dokumentacji księgowej:
1) w księgach środków trwałych,
2) w tabelach amortyzacyjnych.
Ewidencja szczegółowa musi spełniać następujące warunki:
1) pozwalać na ustalenie lokalizacji i osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,
2) być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych (KŚT).
Konto 011 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
2. Konto 013 „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych
pozostałych środków trwałych niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do uŜywania na potrzeby
działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej,
które podlegają umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu zakupu (wydania do uŜywania).
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub uŜywanych pozostałych środków trwałych pochodzących z zakupu i przyjętych do
uŜywania,
2) pozostałe środki trwałe otrzymane ze środków trwałych w budowie jako pierwsze wyposaŜenie,
3) nadwyŜki pozostałych środków trwałych w uŜywaniu,
4) nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie pozostałych środków trwałych z uŜywania wskutek:
a) likwidacji, zniszczenia lub zuŜycia,
b) sprzedaŜy,
c) nieodpłatnego przekazania,
d) zdjęcia z ewidencji ilościowo-wartościowej;
2) ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa do konta 013 prowadzona jest w księgach inwentarzowych pozostałych środków
trwałych i powinna pozwalać na ustalenie lokalizacji i osób lub komórek organizacyjnych, którym
powierzono pozostałe środki trwałe.
Konto 013 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa wartość pozostałych środków trwałych znajdujących
się w uŜywaniu w wartości początkowej.
3. Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o
przewidywanym okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok, licencje na korzystanie m.in. z poradników w formie
online o przewidywanym okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu oraz inne nabyte prawa majątkowe.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności zwiększenie stanu wartości początkowej wartości niematerialnych
i prawnych z tytułu:
1) zakupu,
2) nieodpłatnego otrzymania.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności rozchód wartości niematerialnych i prawnych z tytułu:
1) sprzedaŜy,
2) nieodpłatnego przekazania,
3) wycofania z uŜytkowania, np. z tytułu wygaśnięcia licencji.
Ewidencja szczegółowa do konta 020 prowadzona jest w następujących urządzeniach:
1) w rejestrach wartości niematerialnych i prawnych,
2) w tabelach amortyzacyjnych.
Ewidencja szczegółowa powinna umoŜliwić ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym
powierzono wartości niematerialne i prawne. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według
poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych oraz z podziałem na umarzane jednorazowo i
w czasie (stopniowo).
Konto 020 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości
początkowej.

4. Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 słuŜy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych (składników majątku trwałego), a w
szczególności: akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcji i innych długoterminowych
papierów wartościowych traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuŜszym niŜ rok, innych
długoterminowych aktywów finansowych.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) nabycie długoterminowych aktywów finansowych;
2) zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych, zwłaszcza dotyczące:
a) kapitalizacji odsetek od długoterminowych papierów wartościowych, jeŜeli wypłata następuje w okres
dłuŜszym niŜ 12 miesięcy,
b) podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki, której jednostka jest właścicielem, z kapitału zapasowego lub
rezerwowego spółki.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności zmniejszenie stanu długoterminowych aktywów finansowych, a
zwłaszcza:
1) wycofanie udziałów ze spółek,
2) sprzedaŜ udziałów, akcji obcych, obligacji itp. lub ich wykup przez emitenta,
3) uzyskanie składników pochodzących z masy likwidacji lub upadłości (środki pienięŜne lub rzeczowe) w
wyniku likwidacji spółki, w której jednostka posiada udziały (akcje),
4) przekwalifikowanie długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych.
Ewidencję szczegółową do konta 030 prowadzi się według tytułów długoterminowych aktywów
finansowych.
Konto 030 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
5. Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Konto 071 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych środków trwałych i
podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu w czasie według stawek
amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę i przyjętych w zasadach (polityce) rachunkowości.
Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wyksięgowanie wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wycofanych z uŜywania wskutek ich:
a) likwidacji z powodu zniszczenia lub zuŜycia,
b) sprzedaŜy,
c) nieodpłatnego przekazania,
d) ujawnionych niedoborów,
e) wycofania z uŜytkowania, np. z tytułu wygaśnięcia licencji;
2) zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
na skutek naliczenia umorzenia,
2) umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego
organu,
3) zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się w tabelach amortyzacyjnych.
Konto 071 moŜe wykazywać saldo Ma, które wyraŜa stan umorzenia wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
6. Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Konto 072 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w
miesiącu zakupu (wydania ich do uŜywania), z tytułu dokonanego umorzenia.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności wyksięgowanie wartości dotychczasowego umorzenia
pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
umarzanych w pełnej wartości w miesiącu zakupu (oddania do uŜywania) z tytułu:
1) likwidacji z powodu zuŜycia lub zniszczenia,
2) sprzedaŜy,
3) nieodpłatnego przekazania,
4) wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej,
5) niedoboru lub szkody.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) odpisy umorzeniowe naliczone od nowych, wydanych do uŜywania pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (odpisy te obciąŜają odpowiednie
koszty lub fundusze),
2) odpisy umorzeniowe dotyczące nadwyŜek pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,
3) odpisy umorzeniowe dotyczące nowych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie,
4) odpisy umorzeniowe dotyczące pozostałych środków trwałych otrzymanych jako pierwsze wyposaŜenie
obiektu sfinansowanego ze środków na środki trwałe w budowie.
Ewidencję szczegółową do konta 072 prowadzi się z wyodrębnieniem umorzenia pozostałych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Konto 072 moŜe wykazywać saldo Ma, które wyraŜa stan umorzenia wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej
wartości w miesiącu zakupu (wydania ich do uŜywania).

7. Konto 080 „Środki trwałe w budowie
Konto 080 słuŜy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków
trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno
przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montaŜu, lecz jeszcze nieoddanych do uŜywania maszyn,
urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej
działalności gospodarczej,
3) poniesione koszty dotyczące zakupu gotowych środków trwałych,
4) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub
modernizacja), które powodują zwiększenie wartości uŜytkowej środka trwałego,
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie,
6) nieodpłatne świadczenia na rzecz inwestycji,
7) wznowienie zaniechanych, spisanych środków trwałych w budowie.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wartość uzyskanych efektów z realizowanych środków trwałych w budowie,
2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie,
3) odpisanie kosztów zaniechanych, spisanych środków trwałych w budowie,
4) niedobory i szkody w środkach trwałych w budowie.
Ewidencja szczegółowa do konta 080 prowadzona jest dla poszczególnych zadań inwestycyjnych według:
1) kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczególne rodzaje efektów inwestycyjnych.
Konto 080 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie i ulepszeń oraz
wartość niedokończonych zadań
8. Konto 101 „Kasa”
Konto 101 słuŜy do ewidencji wpływów i rozchodów krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w
kasie jednostki oraz nadwyŜki i niedoboru kasowego.
Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyŜki kasowe.
Na stronie Ma ujmuje się rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o róŜnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 w formie raportów kasowych powinna umoŜliwić
ustalenie:
1) stanu gotówki w walucie polskiej,
2) wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na
poszczególne waluty obce,
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.
Konto 101 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

9. Konto 130 „Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych”
Konto 130 słuŜy do ewidencji stanu środków budŜetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki
budŜetowej (w tym: urzędu) z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budŜetowych, objętych planem
finansowym jednostki budŜetowej.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności wpływy środków budŜetowych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budŜetowych zgodnie z planem finansowym jednostki oraz dla
dysponentów niŜszego stopnia, w korespondencji z kontem 223,
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budŜetowych (ewidencja szczegółowa według
podziałek klasyfikacji budŜetowej dochodów budŜetowych i kategorii realizowanych zadań z
uwzględnieniem poszczególnych zadań), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym
kontem,
3) obciąŜenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt,
4) sumy zwrócone na rachunek wydatków budŜetowych w roku ich dokonania (konieczny jest w tej sytuacji
techniczny zapis ujemny po obu stronach konta 130 w celu zmniejszenia sumy obrotów).
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) zrealizowane wydatki budŜetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak równieŜ środki pobrane do
kasy na realizację wydatków budŜetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji
budŜetowej dochodów budŜetowych i kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych
zadań), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,
2) okresowe przelewy dochodów budŜetowych do budŜetu, w korespondencji z kontem 222,
3) okresowe przelewy środków pienięŜnych dla dysponentów niŜszego stopnia (ewidencja szczegółowa
według dysponentów, którym przelano środki pienięŜne), w korespondencji z kontem 223,
4) uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi
zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, Ŝe do błędnych zapisów,
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie
sprawozdań budŜetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - na stronę Wn konta 800.
Konto 130 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budŜetowych na rachunku bieŜącym
jednostki budŜetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej
prowadzonej dla kont:
1) wydatków budŜetowych; konto 130 w zakresie wydatków budŜetowych moŜe wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan środków budŜetowych otrzymanych na realizację wydatków budŜetowych, a
niewykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budŜetowych; konto 130 w zakresie dochodów budŜetowych moŜe wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan środków budŜetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budŜetowych, które do końca
roku nie zostały przelane do budŜetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu:
1) środków budŜetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
2) do budŜetu dochodów budŜetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z
kontem 222.Konto 130 słuŜy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych z rachunku bieŜącego
budŜetu.

10. Konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 135 słuŜy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia poza środkami inwestycyjnymi,
a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń specjalnych, funduszy celowych i innych funduszy
specjalnego przeznaczenia, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wpływy środków na rachunki bankowe funduszy specjalnego przeznaczenia,
2) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych funduszy specjalnego przeznaczenia,
3) obciąŜenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekty.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty środków z rachunków bankowych z tytułu finansowania działalności objętej poszczególnymi
funduszami,
2) opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem rachunków (nie dotyczy rach bankowego ZFŚS),
3) uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekty.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umoŜliwić ustalenie stanu środków kaŜdego z funduszy.
Konto 135 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych na rachunkach bankowych
funduszy.

11. Konto 137 "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację
wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych
oraz sposobu ich wykorzystania.

Konto 137 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych
na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

12. Konto 138 "Rachunki środków na prefinansowanie"
Konto 138 słuŜy do ewidencji operacji pienięŜnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach
bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach poŜyczek
zaciągniętych z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej.
Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:
1) wpływu poŜyczek zaciągniętych z budŜetu państwa;
2) wykorzystania poŜyczek;
3) zwrotu poŜyczek.
Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych poŜyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.
Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie poŜyczki oraz zwroty poŜyczek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków
bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 138 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się na
wydzielonych rachunkach bankowych poŜyczek na prefinansowanie.

13. Konto 139 „Inne rachunki bankowe”
Konto 139 słuŜy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŜnych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niŜ rachunki bieŜące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego
przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się 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 dowodów bankowych, z związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wpływy wydzielonych środków pienięŜnych z rachunków bieŜących oraz sum depozytowych i na
zlecenie,
2) oprocentowanie środków na innych rachunkach bankowych,
3) obciąŜenia innych rachunków bankowych z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekty.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty środków pienięŜnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych,
2) opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem innych rachunków bankowych,
3) uznania innych rachunków bankowych z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekty.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na
rodzaje, głównie z tytułu:
1) czeków potwierdzonych,
2) sum depozytowych,
3) sum na zlecenie,
4) środków obcych na inwestycje.
Konto 139 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się na innych
rachunkach bankowych.
14. Konto 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
Konto 140 słuŜy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji,
udziałów i innych papierów wartościowych wyraŜonych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach
obcych.
Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów
finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umoŜliwić ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych,
2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyraŜonego w walucie polskiej i obcej,
z podziałem na poszczególne waluty obce,
3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie
odpowiedzialnym.
Konto 140 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych.
15. Konto 141 „Środki pienięŜne w drodze”
Konto 141 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych w drodze.
Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia stanu środków pienięŜnych w drodze, a na stronie Ma – zmniejszenia
stanu środków pienięŜnych w drodze.
Przyjmuje się, Ŝe środki pienięŜne przekazywane między kasą jednostki a poszczególnymi rachunkami
bankowymi będą ewidencjonowane na bieŜąco, z wykorzystaniem konta 141, natomiast pozostałe środki
pienięŜne w drodze ewidencjonowane są na przełomie okresów sprawozdawczych.
Konto 141 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych w drodze.

16. Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 słuŜy w szczególności do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych oraz zagranicznych z
tytułu dostaw, robót i usług, w tym równieŜ zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji
gwarancyjnych.
Na koncie 201 nie ujmuje się naleŜności jednostek budŜetowych zaliczanych do dochodów budŜetowych,
które ujmowane są na koncie 221.
Konto 201 obciąŜa się za powstałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za
powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i roszczeń.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) zapłatę zobowiązań za dostawy i usługi,
2) odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych,
3) naliczone róŜnice kursowe walut obcych zmniejszających wartość zobowiązań wobec dostawców.
Na stronie Ma ujmuje się:
1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów, robót i usług,
2) zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych odsetek i kar umownych,
3) uznane reklamacje przez dostawców i korekty zmniejszające zobowiązania z tytułu zakupu,
4) naliczone róŜnice kursowe walut obcych, zwiększające wartość zobowiązań wobec dostawców.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia naleŜności i
zobowiązań krajowych i zagranicznych (w walucie polskiej i obcej) według poszczególnych kontrahentów i
podziałek klasyfikacji budŜetowej oraz kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych
zadań.
NaleŜności i zobowiązania powinny być prowadzone w układzie pozwalającym na właściwe sporządzenie
sprawozdań.
Konto 201 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań.
17. Konto 221 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych”
Konto 221 słuŜy do ewidencji naleŜności jednostek budŜetowych z tytułu dochodów budŜetowych.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) ustalone naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
2) zwroty nadpłat,
3) przypisy (zwiększenia) naleŜności,
4) przeniesienia naleŜności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty naleŜnej za dany rok
budŜetowy.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wpłaty naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
2) odpisy (zmniejszenia) naleŜności,
3) przeniesienia naleŜności objętych hipoteką na naleŜności długoterminowe.

Na koncie 221 ujmuje się równieŜ naleŜności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy
z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z
ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłuŜników i podziałek
obowiązującej klasyfikacji oraz kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych zadań.
Dopuszcza się rejestrację w księgach rachunkowych jednostki wpłat naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych, dokonanych w formie gotówkowej, na podstawie zestawień zbiorczych, dołączanych
kaŜdorazowo do raportu kasowego. W tej sytuacji zakłada się i wykorzystuje grupy kontrahentów przypisane
do poszczególnych tytułów wpłat.
Konto 221 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budŜetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.
18. Konto 222 „Rozliczenie dochodów budŜetowych”
Konto 222 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budŜetowych.
Na stronie Wn ujmuje się dochody budŜetowe przelane do budŜetu, w korespondencji odpowiednio z kontem
130.
Na stronie Ma ujmuje się w ciągu roku budŜetowego okresowe przeksięgowania zrealizowanych dochodów
budŜetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budŜetowych.
Konto 222 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budŜetowych zrealizowanych, lecz
nieprzelanych do budŜetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budŜetu dochodów budŜetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
19. Konto 223 „Rozliczenie wydatków budŜetowych”
Konto 223 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budŜetowych,
w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków
europejskich.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności w ciągu roku budŜetowego okresowe przeniesienia,
na podstawie sprawozdań budŜetowych, zrealizowanych wydatków budŜetowych, w tym:
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na
konto 800.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) okresowe wpływy środków pienięŜnych otrzymanych na pokrycie wydatków budŜetowych, w tym:
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich,
w korespondencji z kontem 130,
2) okresowe wpływy środków pienięŜnych przeznaczonych dla dysponentów niŜszego stopnia, w
korespondencji z kontem 130.

Konto 223 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pienięŜnych otrzymanych na pokrycie
wydatków budŜetowych, lecz niewykorzystanych.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyŜszego stopnia
środków pienięŜnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
20. Konto 224 „Rozliczenie dotacji budŜetowych oraz płatności z budŜetu środków europejskich”
Konto 224 słuŜy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budŜetowych, a takŜe do
ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budŜetu środków
europejskich.
Na stronie Wn ujmuje się w ciągu roku budŜetowego w szczególności:
1) wartość przekazanych dotacji budŜetowych, w korespondencji z kontem 130 „Rachunek bieŜąc
jednostki”,
2) wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w
korespondencji z kontami 227 lub 230.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji budŜetowych uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810,
2) wartość wpłat dokonanych na rachunki państwowych funduszy celowych uznanych za wykorzystane i
rozliczone, w korespondencji z kontem 810,
3) wartość płatności z budŜetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontami
810 lub 230,
4) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budŜetowym, w korespondencji z kontem 130.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w szczególności według podziałek obowiązującej klasyfikacji
budŜetowej i kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych zadań oraz według
poszczególnych kontrahentów. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać
moŜliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budŜetu środków
europejskich według jednostek oraz przeznaczenia tych środków.
Konto 224 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza:
1) wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji budŜetowych lub wartość dotacji budŜetowych
naleŜnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane,
2) wartość niewykorzystanych, nierozliczonych wpłat dokonanych na rachunki państwowych funduszy
celowych lub wartość wpłat dokonanych na rachunki państwowych funduszy celowych naleŜnych do zwrotu
w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu w następnym roku budŜetowym dotacje budŜetowe lub wpłaty dokonane
na rachunki państwowych funduszy celowych, które organ dotujący zalicza do dochodów budŜetowych,
ujmowane są na koncie 221.

21. Konto 225 „Rozrachunki z budŜetami”
Konto 225 słuŜy do ewidencji rozrachunków z budŜetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków,
nadwyŜek środków obrotowych, dochodów realizowanych na rzecz budŜetu państwa i nadpłat w
rozliczeniach z budŜetami.
Na stronie Wn ujmuje się nadpłaty oraz spłaty zobowiązań wobec budŜetów.
Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania wobec budŜetów i wpłaty od budŜetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i zobowiązań
według kaŜdego z tytułów rozrachunków z kaŜdym z budŜetów odrębnie.
Konto 225 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec
budŜetów.

22. Konto 226 „Długoterminowe naleŜności budŜetowe”
Konto 226 słuŜy do ewidencji długoterminowych naleŜności lub długoterminowych rozliczeń z budŜetem.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności długoterminowe naleŜności, w korespondencji z kontem 840 lub
225 (rozliczanie dochodów realizowanych na rzecz budŜetu państwa), a takŜe przeniesienie naleŜności
krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności przeniesienie naleŜności długoterminowych do
krótkoterminowych w wysokości raty naleŜnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.
Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu poszczególnych
naleŜności budŜetowych według tytułów i dłuŜników.
Konto 226 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych naleŜności.

23. Konto 227 "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych"
Konto 227 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy
pomocowych.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy
pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy
pomocowych.
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla
poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.
Konto 227 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki.
Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek
środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

24. Konto 228"Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 słuŜy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy
pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane

wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budŜetu Unii
Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w
korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137
lub 138.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę
na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
środków poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 228 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych
tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na
pokrycie wydatków.
25. Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Konto 229 słuŜy do ewidencji, innych niŜ z budŜetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i składek na Fundusz Pracy.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności naleŜności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań z tytułu
pozostałych rozrachunków publicznoprawnych.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności zobowiązania, spłatę i zmniejszenie naleŜności z tytułu
pozostałych rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i
zobowiązań według poszczególnych tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są
rozliczenia.
Konto 229 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma – stan zobowiązań.

26. Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 słuŜy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu
wypłat pienięŜnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń,
a w szczególności naleŜności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy
o dzieło, umowy agencyjnej.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty pienięŜne lub przelewy wynagrodzeń,
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
4) potrącenia z wynagrodzeń obciąŜające pracownika.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 231 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma – stan zobowiązań
jednostki z tytułu wynagrodzeń.

27. Konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 słuŜy do ewidencji naleŜności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niŜ
wynagrodzenia.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciąŜające jednostkę,
2) naleŜności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,
3) naleŜności z tytułu poŜyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) naleŜności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) wydatki wyłoŜone przez pracowników w imieniu jednostki,
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pienięŜnych,
3) wpływy naleŜności od pracowników.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności,
roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.
Konto 234 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań wobec pracowników.

28. Konto 240 „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 słuŜy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleŜności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych
ewidencją na kontach 201–234. Konto 240 moŜe być uŜywane równieŜ do ewidencji poŜyczek (np.
udzielanych emerytom z ZFŚS) i róŜnego rodzaju rozliczeń.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności pozostałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań.
Na stronie Ma ujmuje się pozostałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków,
roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów oraz dłuŜników lub wierzycieli.
Konto 240 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań.

29 Konto 257 "NaleŜności z tytułu prefinansowania"
Konto 257 słuŜy do ewidencji naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŜności w ramach prefinansowania, a na
stronie Ma - ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności z
poszczególnymi kontrahentami według tytułów naleŜności.
Konto 257 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych w
ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w naleŜnościach z tytułu poŜyczek dotyczących
prefinansowania.

30. Konto 268"Zobowiązania z tytułu prefinansowania"
Konto 268 słuŜy do ewidencji zobowiązań z tytułu poŜyczek otrzymanych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem poŜyczek w
ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek w
ramach prefinansowania.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu zobowiązań
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 268 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu poŜyczek
zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek na
prefinansowanie.
31. Konto 290 „Odpisy aktualizujące naleŜności”
Konto 290 słuŜy do ewidencji odpisów aktualizujących naleŜności wątpliwe.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty naleŜności głównej,
2) zmniejszenie odpisu aktualizującego utworzonego na odsetki,
3) zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz odpisaniem naleŜności
przedawnionych lub nieściągalnych.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) odpisy aktualizujące utworzone na naleŜności główne,
2) odpisy aktualizujące utworzone na odsetki,
3) dodatkową kwotę roszczenia (wartość roszczenia przekraczającą wartość ewidencyjną niedoboru).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 290 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i
rozliczeń z poszczególnych tytułów i według poszczególnych dłuŜników, a tym samym powinna umoŜliwić
prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących naleŜności.
Odpisów aktualizujących naleŜności dokonuje się w odniesieniu do naleŜności wątpliwych,
w przypadkach określonych w art. 35b ustawy o rachunkowości. Za naleŜności wątpliwe uznaje się takie
naleŜności, co do których prawdopodobne jest, Ŝe nie zostaną zapłacone w ustalonym terminie i w
oczekiwanej, pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne.

32. Konto 310 „Materiały”
Konto 310 słuŜy do ewidencji zapasów materiałów, w tym takŜe opakowań i odpadków, znajdujących się w
magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na
stronie Ma – jego zmniejszenia.
Konto 310 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa stan zapasów materiałów, w cenach zakupu.
W jednostce nie prowadzi się magazyn, a konto 310 słuŜy do „przejściowego” ujęcia w księgach
rachunkowych jednostki materiałów otrzymanych nieodpłatnie do bezpośredniego wykorzystania oraz do
ujęcia wartości materiałów pozostających na ostatni dzień roku obrotowego na stanie jednostki i paliwa
znajdującego się na ostatni dzień roku obrotowego w zbiornikach pojazdów słuŜbowych, która
przeksięgowywana jest pod datą 1 stycznia roku następnego na konto 401.
33. Konto 400 „Amortyzacja”
Konto 400 słuŜy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo w czasie według przyjętych stawek
amortyzacyjnych.
Na stronie Wn ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma – przeniesienie kosztów amortyzacji na
wynik finansowy.
Konto 400 moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość poniesionych
kosztów amortyzacji.
Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
34. Konto 401 „ZuŜycie materiałów i energii”
Konto 401 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu zuŜycia materiałów i energii według
pozycji planu finansowego wydatków oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i
sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji bud Ŝetowej wydatków.
Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z tytułu zuŜycia materiałów i energii, a na stronie Ma –
zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zuŜycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy
przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zuŜycia materiałów i energii na konto 860.
35. Konto 402 „Usługi obce”
Konto 402 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu usług obcych (m.in. remontowych,
transportowych, projektowych, sprzątania, telekomunikacyjnych, doradztwa,
dzierŜawy, bankowych, opłat manipulacyjnych, wywozu śmieci, ogłoszeń prasowych) wykonywanych na
rzecz jednostki, według pozycji planu finansowego wydatków oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb
planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budŜetowej wydatków.

Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma – zmniejszenie poniesionych
kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

36. Konto 403 „Podatki i opłaty”
Konto 403 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki głównie z tytułu kosztów z tytułu podatku
akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a takŜe opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty
administracyjnej, według pozycji planu finansowego wydatków oraz w przekrojach dostosowanych do
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budŜetowej
wydatków.
Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma – zmniejszenie poniesionych
kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

37. Konto 404 „Wynagrodzenia”
Konto 404 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu wynagrodzeń naleŜnych pracownikom
i innym osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami, według pozycji planu finansowego
wydatków oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z
uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budŜetowej wydatków.
Na stronie Wn ujmuje się kwotę naleŜnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto
(tj. bez potrąceń z róŜnych tytułów dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się zmniejszenie uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności
podstawowej z tytułu wynagrodzeń.
Na dzień bilansowy saldo tego konta przenosi się na konto 860.
38. Konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
Konto 405 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu róŜnego 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, według pozycji planu finansowego wydatków oraz w
przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek
klasyfikacji budŜetowej wydatków.
Na stronie Wn 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, oraz koszty z tytułu szkoleń pracowników.
Na stronie Ma 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, które nie są zaliczane do wynagrodzeń, oraz kosztów z tytułu szkoleń pracowników.

Na dzień bilansowy saldo tego konta przenosi się na konto 860.

39. Konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”
Konto 409 słuŜy do ewidencji kosztów działalności jednostki, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach
400–405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za uŜywanie samochodów
prywatnych pracowników do zadań słuŜbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróŜy słuŜbowych,
koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz opłaty za wprowadzanie zmian w księgach wieczystych,
a takŜe inne koszty działalności jednostki niezaliczane do kosztów działalności finansowej i pozostałych
kosztów operacyjnych, według pozycji planu finansowego wydatków oraz w przekrojach dostosowanych do
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budŜetowej
wydatków.
Na stronie Wn 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.

40. Konto 410,,Inne świadczenia finansowane z budŜeu”
Konto 410 - inne świadczenia finansowane z budŜetu słuŜy do ewidencji kosztów
działalności podstawowej z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, diet radnych,
stypendiów i innych kosztów o podobnym charakterze.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich
zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie kosztów na konto 860.Po stronie Wn w
szczególności księguje się :
-Świadczenia społeczne wypłacane w formie pienięŜnej i rzeczowej
- diety i koszty przejazdu radnych, lub inne koszty związane z funkcjonowaniem organów stanowiących jst
-nagrody , stypendia i inne swiadzcenia przyznawane dla osób niebędących pracownikami jednostki
ponoszącej koszty.

41. Konto 411,, Pozostałe obciąŜenia”
Konto 411 - pozostałe obciąŜenia słuŜy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu pozostałych
kosztów, których nie moŜna zaklasyfikować do typowych grup kosztów układu rodzajowego. Na stronie Wn
konta ujmuje się poniesione koszty , a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się
przeniesienie kosztów na konto 860

42. Konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Konto 640 słuŜy do ewidencji juŜ poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów (rozliczenia
czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Ewidencję szczegółową prowadzi
się według tytułów rozliczeń międzyokresowych z podziałem na rozliczenia międzyokresowe czynne i
bierne i podziałek obowiązującej klasyfikacji budŜetowej oraz kategorii realizowanych zadań z

uwzględnieniem poszczególnych zadań, a takŜe w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania,
analizy i sprawozdawczości.
Na stronie Wn ujmuje się koszty proste i złoŜone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące
przyszłych okresów oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach
poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów
okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umoŜliwić ustalenie wysokości rozliczeń
międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.
Saldo Wn konta 640 wyraŜa koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy na wydatki przyszłych
okresów.
JeŜeli kwoty ujmowane w ciągu roku obrotowego na koncie 640 nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na
przedstawianą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, wówczas jednostka moŜe w ramach
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zastosować uproszczenia, a w tym przypadku odstąpić od
ewidencji operacji gospodarczych z wykorzystaniem konta 640.
43. Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budŜetowych”
Konto 720 słuŜy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budŜetowych związanych bezpośrednio z
podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się składki, opłaty i inne
dochody realizowane przez jednostkę, naleŜne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
Ewidencja analityczna prowadzona według podziałek obowiązującej klasyfikacji budŜetowej umoŜliwia
wyodrębnienie przychodów z tytułu poszczególnych rodzajów dochodów budŜetowych według pozycji
planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budŜetowych ewidencja szczegółowa uwzględnia
zasady rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy
ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach sporządzane przez te organy.
Na stronie Wn ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budŜetowych, a na stronie Ma – przychody z tytułu
dochodów budŜetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu
dochodów budŜetowych przede wszystkim według pozycji planu finansowego.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
44. Konto 750 „Przychody finansowe”
Konto 750 słuŜy do ewidencji przychodów finansowych.
Na stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności:
1) przychody ze sprzedaŜy papierów wartościowych,
2) przychody z udziałów i akcji,
3) odsetki od udzielonych poŜyczek i środków na rachunku bieŜącym jednostki oraz odsetki od lokat,

4) dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
5) odsetki za zwłokę w zapłacie naleŜności,
6) dodatnie róŜnice kursowe.
Ewidencja analityczna do konta 750 prowadzona jest według podziałek obowiązującej klasyfikacji
budŜetowej i umoŜliwia wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budŜetowych według pozycji planu
finansowego oraz według pozycji rachunku zysków i strat, a ponadto powinna zapewnić przede wszystkim
wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz
naleŜnych jednostce odsetek.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).
45. Konto 751 „Koszty finansowe”
Konto 751 słuŜy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów
wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i poŜyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, z wyjątkiem obciąŜających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość naleŜności z
tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaŜy weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
ujemne róŜnice kursowe, z wyjątkiem obciąŜających środki trwałe w budowie.
Ewidencja analityczna do konta 751 prowadzona jest według podziałek obowiązującej klasyfikacji
budŜetowej i umoŜliwia wyodrębnienie kosztów z tytułu wydatków budŜetowych według pozycji planu
finansowego oraz według pozycji rachunku zysków i strat, a ponadto powinna zapewnić wyodrębnienie w
zakresie kosztów operacji finansowych – naliczonych odsetek od kredytów i poŜyczek oraz odsetek za
zwłokę w zapłacie zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto
751).
46. Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 760 słuŜy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością
jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niŜ podlegające ewidencji na kontach: 720, 750.
W szczególności na stronie Ma ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaŜy materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,
2) przychody ze sprzedaŜy 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.
Ewidencja analityczna prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budŜetowej i pozycji rachunku
zysków i strat oraz w sposób umoŜliwiający ustalenie przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów, podlegających ewidencji na kontach: 720,
750.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w
korespondencji ze stroną Wn konta 760.
47. Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 słuŜy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn ujmuje się:
1) kary, odszkodowania, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne naleŜności,
2) odpisy aktualizujące naleŜności,
3) koszty postępowania spornego i egzekucyjnego,
4) nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.
Ewidencja analityczna prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budŜetowej i pozycji rachunku
zysków i strat oraz w sposób umoŜliwiający ustalenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych kosztów niŜ podlegające ewidencji na kontach zespołu 4 i
koncie 751.
W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w
korespondencji ze stroną Ma konta 761.

48. Konto 800 „Fundusz jednostki”
Konto 800 słuŜy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi
przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób zapewniający moŜliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i
zmniejszeń funduszu jednostki oraz sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budŜetowego, zrealizowanych dochodów budŜetowych z konta
222,
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budŜetu, wpłat dokonanych na rachunki
państwowych funduszy celowych i środków budŜetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
4) róŜnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepienięŜnego
(aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budŜetowego, zrealizowanych wydatków budŜetowych z konta
223,
3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

4) róŜnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w
budowie,
6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,
7) wartość objętych akcji i udziałów.
Ewidencja szczegółowa do konta 800 prowadzona jest w sposób zapewniający moŜliwość ustalenia przyczyn
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki oraz sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

49 Konto 810 „Dotacje budŜetowe, płatności z budŜetu środków europejskich oraz środki z budŜetu na
inwestycje”
Konto 810 słuŜy w szczególności do ewidencji dotacji budŜetowych i wpłat dokonanych na rachunki
państwowych funduszy celowych, płatności z budŜetu środków europejskich oraz środków z budŜetu na
inwestycje.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji przekazanych z budŜetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone,
2) wartość wpłat dokonanych na rachunki państwowych funduszy celowych w części uznanej za
wykorzystane lub rozliczone,
3) wartość płatności z budŜetu środków europejskich uznanych za rozliczone,
4) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budŜetowe ze środków budŜetu na finansowanie:
środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma ujmuje się w końcu roku obrotowego przeksięgowanie salda tego konta na konto 800
„Fundusz jednostki”.
Ewidencję szczegółową do konta 810 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budŜetowej i kategorii
realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych zadań; w uzasadnionych przypadkach ewidencja
szczegółowa moŜe być prowadzona według jednostek, którym przekazano dotacje lub których dotyczą
płatności z budŜetu środków europejskich.
Na koniec roku saldo konta 810 przenosi się na konto 800.
50. Konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 słuŜy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń
międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerw, a na stronie Wn – ich zmniejszenie lub
rozwiązanie. Na stronie Ma ujmuje się równieŜ 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 moŜność ustalenia stanu:

1) rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń,
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i
zmniejszeń.
Konto 840 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych
przychodów.
51. Konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Konto 851 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Środki pienięŜne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie
135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków
(wykorzystania) zmniejszeń funduszu.
Saldo Ma konta 851 wyraŜa stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
52. Konto 853,,Fundusze celowe "
Konto 853 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyjnych
oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niŜ 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
kaŜdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraŜa stan funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych

53. Konto 860 „Wynik finansowy”
Konto 860 słuŜy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn ujmuje się w szczególności sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409,
2) zmniejszeń stanu rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku,
3) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych,
w korespondencji z kontem 761.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w szczególności w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
2) zwiększeń stanu rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku
Saldo konta 860 wyraŜa na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę netto,
saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.

II. KONTA POZABILANSOWE
1 Konto 900 ,,Konto techniczne”
Konto techniczne 900 słuŜy do ewidencjonowania operacji za pomocą zdarzeń , które nie są operacjami
gospodarczymi. Oznacza to, Ŝe zdarzenia te nie mają wpływu na strukturę bilansu danej jednostki i słuŜy do
ewidencjonowania miedzy innymi zapisów dotyczących oddania gruntów w trwały zarząd jednostkom
2. Konto 980 „Plan finansowy wydatków budŜetowych”
Konto 980 słuŜy do ewidencji planu finansowego wydatków budŜetowych jednostki.
Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy wydatków budŜetowych jednostki oraz jego korekty.
Na stronie Ma ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetu,
2) wartość planu niewygasających wydatków budŜetu do realizacji w roku następnym,
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencję szczegółową do konta 980 prowadzi się według podziałek obowiązującej klasyfikacji budŜetowej
i kategorii realizowanych zadań, z uwzględnieniem poszczególnych zadań oraz według pozycji planu
finansowego wydatków.
Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda.

3. Konto981"Plan finansowy niewygasających wydatków"
Konto 981 słuŜy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budŜetowych dysponenta
środków budŜetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budŜetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych obciąŜających plan finansowy niewygasających
wydatków budŜetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających
wydatków budŜetowych.
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.

4. Konto 997"ZaangaŜowanie środków funduszy pomocowych"
Konto 997 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania środków funduszy pomocowych, a szczególnie
środków Unii Europejskiej, niezaleŜnie od tego, w którym roku budŜetowym nastąpi wydatek.
Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość tej części zawartych umów, porozumień lub wydanych
decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych, a szczególnie
środków Unii Europejskiej. Zapisy na tym koncie są dokonywane równieŜ wtedy, gdy zaliczkowo
finansowanie następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub
innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub umową nastąpi refundacja ze środków

pomocowych. W projektach współfinansowanych środkami z budŜetu jednostki budŜetowe ujmują część
podlegającą współfinansowaniu lub zaliczkowemu finansowaniu ze środków ujętych w planie na wydatki
budŜetowe na koncie 998 - "ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego" lub 999 "ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych przyszłych lat".
Na stronie Wn konta 997 ujmuje się:
1) równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych;
2) równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze
środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangaŜowanie środków funduszy pomocowych, czyli tę część wartości
umów, decyzji i innych porozumień lub postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków
funduszy pomocowych na cele wskazane w przepisie lub umowie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 997 powinna umoŜliwić ustalenie zaangaŜowania środków
kaŜdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego.
Na koniec roku konto 997 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające zaangaŜowanie środków funduszy
pomocowych kaŜdego programu.

5. Konto 998 „ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego”
Konto 998 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania wydatków budŜetowych ujętych w planie
finansowym jednostki danego roku budŜetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków
budŜetowych ujętych do realizacji w danym roku budŜetowym.
Na stronie Wn ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budŜetowych w danym roku budŜetowym,
2) równowartość zaangaŜowanych wydatków, które będą obciąŜały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangaŜowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budŜetowych w roku
bieŜącym.
Ewidencję szczegółową do konta 998 prowadzi się według podziałek obowiązującej klasyfikacji budŜetowej
i kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych zadań z wyodrębnieniem planu
niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

6 . Konto 999 „ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych przyszłych lat”

Konto 999 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania wydatków budŜetowych przyszłych lat oraz
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn ujmuje się równowartość zaangaŜowanych wydatków budŜetowych w latach poprzednich, a
obciąŜających plan finansowy roku bieŜącego jednostki budŜetowej lub plan finansowy niewygasających
wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieŜącym.
Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangaŜowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencję szczegółową do konta 999 prowadzi się według podziałek obowiązującej klasyfikacji budŜetowej
i kategorii realizowanych zadań z uwzględnieniem poszczególnych zadań z wyodrębnieniem planu
niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające zaangaŜowanie wydatków budŜetowych
lat przyszłych.

