
Zarządzenie Nr 302/2018 
Wójta Gminy W olanów  

z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.,) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077) oraz w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1911.), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu 
Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366),

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 ).

§ 1 -

Wprowadza się zmiany w Zasadach (polityce) rachunkowości Urzędu Gminy Wolanów ustanowionej 
Zarządzeniem Nr 112/2016 z 28 stycznia 2016 r. z późn. zm.:

1. W załączniku nr 1 punkt 2) poz. a otrzymuje brzmienie „rok, za który sporządza się sprawozdanie 
finansowe wraz z informacją dodatkową oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 
budżetowych i z wykonania planu wydatków budżetowych, sprawozdanie roczne z wykonania 
dochodów podatkowych gminy, roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst, roczne sprawozdanie 
o stanie należności i stanie zobowiązań oraz sprawozdanie Rb-ST”

2. W załączniku dotyczącym zakładowego planu kont dla:
- Budżetu - stanowiącym załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2016 z 28 stycznia 2016 r. 
z późn. zm. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku dotyczącym zakładowego planu kont dla:
- Urzędu Gminy - stanowiącym załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 112/2016 z 28 stycznia 2016 r. 

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 5 Instrukcja w sprawie inwentaryzacji dla jednostek Urzędu Gminy Wolanów 
w pozycji U W A G I  pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie”

„w koszty będą bezpośrednio odpisywane środki trwałe o wartości początkowej ustalonej 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych”.

5. Traci moc załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 112/2016 z 28 stycznia 2016 r.

6 . Załącznik nr 7 staje się Załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Nr 112/2016 z 28 stycznia z 

późn. zm.



Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu jednostki.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Ó /J T

mgr inż.Jtaam Gibała

§ 2 .

(Kierownikjednostki)



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 302/2018 r. 
z dnia 30 stycznia 2018 r

PLAN KONT DLA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Wykaz kont

1. Konta bilansowe
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe
135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 
140 - Środki pieniężne w drodze
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozrachunki budżetu
225 - Rozliczenie niewygasających wydatków
226 - Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT 
240 - Pozostałe rozrachunki
250 - Należności finansowe
260 - Zobowiązania finansowe
290 - Odpisy aktualizujące należności
901 - Dochody budżetu
902 - Wydatki budżetu
903 - Niewykonane wydatki
904 - Niewygasające wydatki
909 - Rozliczenia międzyokresowe
960 - Skumulowane wyniki budżetu
961 - Wynik wykonania budżetu
962 - Wynik na pozostałych operacjach

2. Konta pozabilansowe
991 - Planowane dochody budżetu
992 - Planowane wydatki budżetu
993 - Rozliczenia z innymi budżetami

II. Opis kont

1. Konta bilansowe

1) Konto 133 - "Rachunek budżetu"

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnycli dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.

Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z 
czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w 
dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu 
odnosi się na konto 240, jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie 
dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również 
spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz wpływy kredytów 
przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w 
ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz
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wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 
134.

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 133 może 
wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 - 
kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.

2) Konto 134 - "Kredyty bankowe"

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na stronie 
Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu 
bankowego.

Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów zaciągniętych na 
finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia 
według umów kredytowych.

3) Konto 135 - "Rachunek środków na niewygasające wydatki"

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające 
wydatki.

Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z 
czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na 
niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na 
pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na 
niewygasające wydatki.

4) Konto 140 - "Środki pieniężne w drodze"

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w 
poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu 
sprawozdawczego;

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

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

Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na 
bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma 
- zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

5) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"
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Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te 
jednostki dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i 
urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych 
jednostek, w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane 
przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z 
poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu 
zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi 
sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i 
urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi 
sprawozdaniami.

6) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te 
jednostki wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków 
jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości 
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z 
poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych 
przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, 
lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

7) Konto 224 - "Rozrachunki budżetu"

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

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

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań 
według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.

Konto 224 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu 
pozostałych rozrachunków.

8) Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te 
jednostki niewygasających wydatków.
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Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających 
wydatków jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w korespondencji 
z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem 135.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację 
niewygasających wydatków.

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych 
jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

9) Konto 226 -  „Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT”

Konto 226 służy do ewidencji rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami 
organizacyjnymi z tytułu VAT. Na stronie Wn konta 226 ujmuje się na podstawie miesięcznych 
deklaracji YAT-7 jednostek organizacyjnych przeksięgowanie kwot VAT podlegających 
odprowadzeniu do urzędu skarbowego oraz VAT podlegający zwrotowi, w korespondencji z kontem 
224. Na stronie Wn ujmuje się również przelewy zwróconego przez urząd skarbowy VAT na rachunki 
bieżące jednostek organizacyjnych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się przelewy VAT podlegającego wpłacie na rachunek urzędu 
skarbowego, dokonane przez jednostki organizacyjne rozliczające VAT wspólnie z jednostką 
samorządu terytorialnego w wysokości wynikającej z miesięcznych deklaracji YAT-7 tych jednostek, w 
korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma ujmuje się również zakwalifikowany do zwrotu VAT w 
wysokości wynikającej z miesięcznych deklaracji YAT-7. w korespondencji z kontem 224.
Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z 
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT. Konto 226 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 226 oznacza stan należności od jednostek organizacyjnych z tytułu VAT podlegającego 
odprowadzeniu na rachunek budżetu, wykazanego w miesięcznych deklaracjach VAT-7, lecz 
nieprzekazanych na rachunek budżetu, a saldo Ma oznacza stan podatku podlegającego zwrotowi 
przez urząd skarbowy, nierozliczonego z jednostkami organizacyjnymi."
10) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem 
rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach: 222, 223, 224, 225, 250, 260.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według 
poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.

Konto 240 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu 
pozostałych rozrachunków.

11) Konto 250 - "Należności finansowe"

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z 
tytułu udzielonych pożyczek.

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - 
ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma 
stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

12) Konto 260 - "Zobowiązania finansowe"
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Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem 
kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 
instrumentów finansowych.

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma 
ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań 
finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.

13) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na 
stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

14) Konto 901 - "Dochody budżetu"

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

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

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

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

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

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych 
dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

15) Konto 902 - "Wydatki budżetu"

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

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

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

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na konto 961.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych 
wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.
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16) Konto 903 - "Niewykonane wydatki"

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach 
następnych.

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 
latach następnych w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

17) Konto 904 - "Niewygasające wydatki"

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

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

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub 
do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

18) Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.

Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych 
okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260), 
a na stronie Ma - przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: subwencje i 
dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego).

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń 
międzyokresowych według ich tytułów.

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.

19) Konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu"

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.

Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub 
zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 może wykazywać saldo 
Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan 
skumulowanej nadwyżki budżetu.

20) Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu"

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie 
poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz 
niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie 
zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku 
wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
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Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu 
budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 
przenosi się na konto 960.

21) Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania 
budżetu.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty 
operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody 
operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad 
przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

2. Konta pozabilansowe

1) Konto 991 - "Planowane dochody budżetu"

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych orazjego zmian.

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające 
planowane dochody.

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta
991.

2) Konto 992 - "Planowane wydatki budżetu"

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych orazjego zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające 
planowane wydatki.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub 
wydatki zablokowane.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta
992.

3) Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budżetami"

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie 
podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych 
budżetów.

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności 
otrzymane z innych budżetów.

Konto 993 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan 
zobowiązań.

mgr ifrzMidam Gibała1



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 302/2018 
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Wykaz kont

1. Konta bilansowe

Zespół 0 - Majątek trwały 
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
020 - Wartości niematerialne i prawne
021 -  Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo 
030 - Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz

zbiorów bibliotecznych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
074- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo 
080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki
132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych
135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
141 - Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe 
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
245 -  Wpływy do wyjaśnienia
290 - Odpisy aktualizujące należności
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Zespół 3 - Materiały i towary 
310 - Materiały

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 - Zużycie materiałów i energii
402 - Usługi obce
403 - Podatki i opłaty
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 - Pozostałe koszty rodzajowe
410 - Inne świadczenia finansowane z budżetu
411 -  Pozostałe obciążenia

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 
700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 
720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
740 - Dotacje i środki na inwestycje
750 - Przychody finansowe
751 - Koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody operacyjne
761 - Pozostałe koszty operacyjne 
790 - Obroty wewnętrzne

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na 

inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 
860 - Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe

911 -  Użyczenie środków trwałych 
974 - Wydatki funduszu sołeckiego 
976 -  Wzajemne rozliczenia między jednostkami
979 -  Plan finansowy dochodów budżetowych
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

II. Opis kont
1. Konta bilansowe 

Zespół 0 - "Majątek trwały"
Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji:
1) rzeczowego majątku trwałego;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) umorzenia majątku;
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4) inwestycji.
1) Konto 011 - "Środki trwałe"
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych 
związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014;
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości 
początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych 
lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych- w 
korespondencji z kontami: 080,201,130;
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych- w korespondencji z kontem 240;
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych- w korespondencji z kontem 800;
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny- w 
korespondencji z kontem 800.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, 
sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania- w korespondencji z kontem 071 (wartość dotychczasowego 
umorzenia) i 800 (wartość nie umorzona);
2) ujawnione niedobory środków trwałych- w korespondencji z kontem 240;
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny- w 
korespondencji z kontem 800.
Ewidencja szczegółowa do konta 011- Środki trwałe prowadzona jest w formie księgi inwentarzowej, metodą 
ilościowo- wartościową z podziałem na grupy rodzajowe określone w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych i w sposób pozwalający na:
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych;
2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Poszczególnym przedmiotom nadawane są numery inwentarzowe; numery te stanowią kolejną pozycję w 
księdze inwentarzowej.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
2) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, 
niepodlegających ujęciu na kontach: 011 i 014, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, 
które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości 
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia 
ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji- w korespondencji z kontami 201,130,080;
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu- w korespondencji z kontem 240;
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych- w korespondencji z kontem 760.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, 
nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej- korespondencji z kontem 072;
2) ujawnione niedoboiy środków trwałych w używaniu- korespondencji z kontem 240.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej 
środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek 
organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w 
używaniu w wartości początkowej.
3) Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych . Na 
stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej 
zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:

1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu- w korespondencji z kontami 130,101,201;
2) przychód zbiorów bibliotecznych nieodpłatnie otrzymanych- w korespondencji z kontem 760;
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3) nadwyżki zbiorów bibliotecznych ujawnionej w wynikli inwentaryzacji - w korespondencji z kontem 
240;

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
2) niedobory zbiorów bibliotecznych- w korespondencji z kontem 240.
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym 
oszacowaniem ich wartości.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych 
zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w 
jednostce.
4) Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ 
założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej 
podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, 
według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki - w korespondencji z 
kontem 855;
2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu 
zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce 
organizacyjnej lub sprzedanego w korespondencji z kontem 855;
3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce 
organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub organu 
nadzorującego w korespondencji z kontem 226.
Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczególności:
1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a 
przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, 
wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom w korespondencji z kontem 226;
2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu 
zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce 
lub innym jednostkom w korespondencji z kontem 855.
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej 
jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub 
innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, 
będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym 
jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny 
sposób.
5) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wartość określoną w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych; wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej tej kwoty ujmowane są 
wyłącznie w ewidencji ilościowej.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu 
wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 
074.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się w szczególności:

1) zakup wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontami 101,130,201;
2) otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontem 760;

Na stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności:
1) rozchód wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontami 071 (wartość 

dotychczasowa umorzenia), 800 (wartość nie umorzona);
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia 
wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych- ewidencja ta jest 
prowadzona na odrębnych kartach kontowych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości 
początkowej.
6) Konto 021 - "Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo"
Konto 021 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wartość określoną w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych; wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej tej kwoty ujmowane są 
wyłącznie w ewidencji ilościowej.
Na stronie Wn konta 021 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu 
wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 
074.
Na stronie Wn konta 021 ujmuje się w szczególności:

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontami 101,130,201;
4) otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontem 760;

Na stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności:
2) rozchód wartości niematerialnych i prawnych- w korespondencji z kontami 074 (wartość 

dotychczasowa umorzenia), 800 (wartość nie umorzona);
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 021 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia 
wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych- ewidencja ta jest 
prowadzona na odrębnych kartach kontowych.
Konto 021 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości 
początkowej.
7) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności:
1) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych;
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu 
dłuższym niż rok;
3) innych długotrwałych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia- w korespondencji z kontami 101,130,240 a na stronie Ma - 
zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych w korespondencji z kontami 760,101,130. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych 
składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
8) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez 
jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 
020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych.
9) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych"
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 
Umorzenie to jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 
początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, 
przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.



Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania pozostałych środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie 
koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w 
miesiącu wydania ich do używania.
10) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa 
finansowe.
11) Konto 074 - "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 074 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które 
podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 074 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 
początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 074 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 
020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 074 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
12) Konto 080 - " Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia tych kosztów na 
uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycji) prowadzonych zarówno przez 
obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie w korespondencji z kontem 101, 130, 201;

2) rozliczenie wbudowanych materiałów inwestycyjnych- w korespondencji z kontem 240;
3) równowartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz realizacji inwestycji(czyny społeczne)- w 

korespondencji z kontem 800;
4) równowartość robót inwestycyjnych wykonanych w ramach zatrudnienia bezrobotnych (jako zadanie 

realizowane z funduszu pracy)- w korespondencji z kontem 800;
5) poniesione koszty na ulepszenie środka trwałego- przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja- 

które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego- w korespondencji z kontem 
130,201;

6) nieodpłatne przyjęcie inwestycji rozpoczętych- w korespondencji z kontem 800;
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

1) przyjęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji- 
w korespondencji z kontem 011,013, 020, 021;

2) rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych w korespondencji z kontem 011, wartość 
sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji- w korespondencji z kontem 800,

3) rozliczenie nakładów bez efektów - w korespondencji z kontem 800.
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących gotowych zakupów 
inwestycyjnych- to zwłaszcza w przypadku gdy zakupione środki trwałe wymagają przystosowania do 
używania zgodnie z przeznaczeniem;
Konto 080 może wykazywać saldo Wn oznaczające koszty niezakończonych środków trwałych w budowie. 
Ewidencja szczegółowa do konta 080 zapewniająca wyodrębnienie kosztów inwestycji poniesionych na 
realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub wytworzenia 
poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku inwestycji, 
prowadzona jest na odrębnych kartach dla każdej inwestycji.

Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"
Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:
1) aktywów pieniężnych mających postać krajowych i zagranicznych środków pieniężnych 
przechowywanych w kasach i ulokowanych na rachunkach bankowych;
2) aktywów pieniężnych mających postać czeków, weksli obcych i innych krótkoterminowych aktywów 
finansowych
3) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych ;
4) udzielanych przez banki kredytów .
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Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany aktywów pieniężnych.
13) Konto 101 - "Kasa"
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki dodatnie różnice kursowe na koniec kwartału oraz 
nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i ujemne różnice kursowe na koniec kwartału oraz 
niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się w szczególności:

1) przyjęcie gotówki do kasy pobranej z banku- w korespondencji z kontem 141,
2) przyjęcie wpłat z tytułu należności wcześniej nieprzypisanych- w korespondencji z kontami: 720, 

750, 760. Wpłaty należności ujętych na kontach rozrachunkowych w korespondencji z kontami 201, 
231,234,240,

3) wpłaty z tytułu rozliczenia pobranej zaliczki- w korespondencji z kontem ,„
4) wpłaty z tytułu niedoborów i szkód- w korespondencji z kontem 240,
5) wpłaty z tytułu zwrotu kosztów- w korespondencji z kontami 401-409,
6) wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

(pracownikom i innym osobom)- w korespondencji z kontem 234 lub 240,
7) darowizna pieniężna na rzecz jednostki- w korespondencji z kontem 760,
8) dodatnie różnice kursowe- w korespondencji z kontem 760 

Na stronie Ma konta 101 ujmuje się w szczególności:
1) odprowadzenie na rachunek bankowy przyjętej do kasy gotówki z tytułu wpłat- w korespondencji z 

kontem 140,
2) wypłata wynagrodzenia z kasy- w korespondencji z kontem 231,
3) wypłata przez kasę zasiłku rodzinnego- w korespondencji z kontem 229,
4) wypłata zaliczek do rozliczenia- w korespondencji z kontem 234,
5) wypłata udzielonej pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- w korespondencji z 

kontem 234,
6) wypłata rachunków za zakupione materiały, usługi, kosztów podróży służbowych itp.- w 

korespondencji z kontem 400,
7) ujawnienie niedoboru kasowego- w korespondencji z kontem 240,
8) zwrot wadiów przetargowych, sum depozytowych w korespondencji z kontem 240,
9) zapłata zobowiązań ujętych na rozrachunkach w korespondencji z kontem 201, 234, 240,
10) ujemne różnice kursowe w korespondencji z kontem 750,
11) wypłata rachunków za zakupione środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości 

niematerialne i prawne- w korespondencji z kontem 011, 013, 014, 020.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Ewidencję szczegółową do konta 101 stanowią raporty kasowe.
Ewidencja szczegółowa winna umożliwić ustalenie stanu gotówki znajdującej się w kasie na dany dzień, oraz 
wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom odpowiedzialnym za powierzoną gotówkę.
Osobom, którym powierzono środki pieniężne do rozliczenia, powinny podpisać pisemną deklarację 
potwierdzającą przyjęcie materialnej odpowiedzialności za będące w ich dyspozycji środki pieniężne i inne 
wartości znajdujące się w kasie jednostki.
14) Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu 
wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

1) wpływy środków budżetowych z budżetu gminy na realizację wydatków przewidzianych w  planie 
finansowym w korespondencji z kontem 223;

2) wpływ środków odprowadzonych z kasy- w korespondencji z kontem 101;
3) wpływ należności przypisanych na kontach rozrachunkowych- w korespondencji z kontem 201, 221, 

231,234,225,229,240;
4) Zwrot poniesionych kosztów- w korespondencji z kontami 401-409;
5) Równowartość dochodów budżetowych gminy, wpłaconych bezpośrednio na rachunek budżetu w 

korespondencji z kontem 221;
6) Wpływ środków z innych rachunków bankowych w korespondencji z kontem 135, 139;
7) Zrealizowane dochody nie ujęte na rozrachunkach w korespondencji z kontami 720, 750, 760;
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8) Odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym- w korespondencji z kontem 
750;

9) Wpływy z tytułu omyłek banku- w korespondencji z kontem 240, wpływ kaucji, wadiów- w 
korespondencji z kontem 240.

10) Wpływ kar i odszkodowań- w korespondencji z kontem 760;
11) Wpływy darowizn pieniężnych na rzecz jednostki- w korespondencji z kontem 760;

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) środki pobrane z banku do kasy na realizację wypłat gotówkowych- w korespondencji z kontem 141,
2) zaplata ujętych na kontach rozrachunkowych zobowiązań przelewem w korespondencji z kontem 

201,225,229, 231,234, 240.
3) Zapłata rachunków nie ujętych na rozrachunkach księgowych w koszty- w korespondencji z kontami 

401-409,080.
4) Zaplata odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań- w korespondencji z kontem 720, 750
5) Zapłata odszkodowań i kar- w korespondencji z kontem 760;
6) Przelew podatku- w korespondencji z kontem 225;
7) Przelew składek ZUS- w korespondencji z kontem 229;
8) Przelew wynagrodzeń- w korespondencji z kontem 231;
9) Zwrot wadiów, kaucji i zabezpieczeń- w korespondencji z kontem 240;
10) Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej- w korespondencji z kontem 740, zwrot niewykorzystanej 

dotacji na inwestycje- w korespondencji z kontem 800;
11) Przelewy refundacyjne na inne rachunki bankowe- w korespondencji z kontem 135,139;
12) Pomyłki bankowe- w korespondencji z kontem 240;
13) Przekazanie równowartości odpisu na rachunek funduszu socjalnego- w korespondencji z kontem 

135;
Z uwagi na to że Urząd Gminy Wolanów korzysta bezpośrednio z rachunku budżetu Gminy Wolanów 
( o symbolu 133 ), to dotyczące urzędu obroty związane z jego dochodami i wydatkami muszą być 
księgowane w ewidencji urzędu jako zapis wtórny dodatkowo na koncie 130 w korespondencji z właściwym 
dla danej operacji kontem. Dotyczy to również tych dochodów, które wpływają bezpośrednio na konto 133, i 
nie są ujęte w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych ( dotacje, subwencje , podatki i 
udziały w podatkach pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) i stanowią przychody urzędu gminy.
Ta podwójna funkcja konta 130 w urzędzie przejawia się tym, że:
1/ Saldo wynikające z wyciągów bankowych powinno być zgodne z saldem ewidencji na koncie 133 
„Rachunek budżetu”, natomiast ta zgodność w stosunku do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” nie jest 
wymagana, gdyż na wspólnym rachunku bankowym budżetu i urzędu realizowane są także operacje 
przychodów i rozchodów budżetowych nie znajdującym odzwierciedlenia w zapisach na koncie 130,
2/ obroty wynikające z zapisów wtórnych na podstawie wyciągu do konta 133 ( z podziałem na dotyczące 
dochodów oraz wydatków ) przeksięgowane zostały okresowo odpowiednio na stronę Wn i Ma konta 800.

Konto 130 służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego 
budżetu. Na koncie tym może wystąpić saldo, które dotyczy równowartości zrealizowanych dochodów i 
wydatków podlegających na koniec okresu sprawozdawczego( roku ) przeksięgowaniu odpowiednio na Wn 
lub Ma konta 800.,
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i 
wydatków budżetowych.
15) Konto 132 - "Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych"
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 
szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone 
mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej i przeznaczonych na 
finansowanie działalności podstawowej jednostki, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych.
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma - wypłaty 
środków pieniężnych z rachunku bankowego.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:

1) Wpłaty dochodów przypisanych w korespondencji z kontami 201, 225, 229, 231, 234, 240;
2) Wpłaty dochodów nieprzypisanych w korespondencji z kontami 700, 750, 760;
3) Wpłaty odszkodowań za utracone mienie w korespondencji z kontem 770;
4) Wpłaty darowizn, spadków i zapisów na rzecz jednostki w korespondencji z kontem 760;
5) Naliczone przez bank oprocentowanie środków na rachunku w korespondencji z kontem 750;
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Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
1) Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań finansowych z wydzielonego rachunku przypisanych 

uprzednio na kontach rozrachunkowych w korespondencji z kontami 201, 225, 229, 231, 234, 240.
2) Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań finansowych z wydzielonego rachunku przypisanych 

uprzednio nieprzypisanych wynikających z planu finansowego z tytułu kosztów w korespondencji z 
kontami 401-409;

3) Zaplata odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań w korespondencji z kontem 750;
4) Przelew środków pozostałych na rachunku wydzielonym na dzień 31 grudnia do budżetu gminy w 

korespondencji z kontem 222.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych 
tytułów pozyskiwania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów.
Saldo konta 132 ulega likwidacji poprzez odprowadzenie środków pieniężnych pozostających na rachunku 
bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w korespondencji z kontem 222.
16) Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma - 
wypłaty środków z rachunków bankowych.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się w szczególności:

1) Równowartości naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w korespondencji z 
kontem 851;

2) Wpływ należności z tytułu działalności socjalnej przypisanych na kartach rozrachunkowych- w 
korespondencji z kontem 201, 234, 240.

3) Wpływ należności nieprzypisanych na rozrachunkach- w korespondencji z kontem 851;
4) Wpływ gotówki wypłaconej z kasy- w korespondencji z kontem 140;
5) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych- w korespondencji z kontem 851;
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się:

1) Podjęcie gotówki do kasy- w korespondencji z kontem 141;
2) Przelewy na pokrycie zobowiązań ujętych na kontach rozrachunkowych- w korespondencji z 

kontami: 201,225,231,234, 240.
3) Przelew środków na realizacje wspólnej z innymi podmiotami działalności socjalnej- w 

korespondencji z kontem 240,851;
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
funduszy.
17) Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych 
rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę;
2) czeków potwierdzonych;
3) sum depozytowych;
4) sum na zlecenie;
5) środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym 
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się Wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, 
sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków z rachunków bieżących oraz sum 
depozytowych i na zlecenie:

1) Wplata wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umów- w korespondencji z kontem 240;
2) Przelew na pokrycie potwierdzonych czeków w korespondencji z kontem 130;
3) Przelew środków na zadania zlecone nieobjęte planem finansowym jednostki- w korespondencji z 

kontem 240;
4) Błędy w wyciągach i ich sprostowanie- w korespondencji z kontem 240;
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Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków 
bankowych:

1) Zaplata zobowiązań z akredytywy lub czekiem potwierdzonym- korespondencji z kontami 201, 240, 
231;

2) Zwrot niewykorzystanych środków na zadania zlecone- korespondencji z kontem 240;
3) Pobranie z sum na zlecenie gotówki do kasy- korespondencji z kontem 140;
4) Zwrot wadium i innych sum depozytowych- korespondencji z kontem 240;

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych 
dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych 
rachunkach bankowych.
18) Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe"
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych w postaci papierów wartościowych 
nabytych w celu odsprzedaży i innych środków pieniężnych ( np. czeki i weksle obce, o ile są płatne lub 
wymagalne w ciągu 3 misieęcy), których wartość jest wyrażona zarówno w walucie polskiej, jak i w 
walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu i wartości krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma -  zmniejszenie ich stanu oraz obniżenie 
wartości w stosunku do ceny nabycia..
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się w szczególności:

1) Zakup obcych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ( w cenie nabycia)
3) Czeki obce na pokrycie należności- w korespondencji z kontem 201,240, 750, 760.
4) Przyjęcie weksla od dłużnika- w korespondencji z kontem 201, 240, 750.
5) Pobranie gotówki z banku czekiem- w korespondencji z kontem 131.

Na stronie Ma konta 140 ujmuje się zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych i innych 
środków pieniężnych oraz wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek jednostki w korespondencji z 
kontem 130, 201,221,240.
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych;
2) stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych 
wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych 
poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i 
innych środków pieniężnych.
19) Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - 
zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na 
bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego.
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się w szczególności:

1) wpłaty z kasy na rachunki bankowe w korespondencji z kontem 101;
2) pobrania z rachunków bankowych do kasy w korespondencji z kontami 130, 132, 135, 139;
3) przelewy środków między rachunkami bankowymi jednostki w korespondencji z kontami 130, 132, 

135, 139;
4) Kwoty środków pieniężnych w drodze /wpłacone w okresie sprawozdawczym i objęte wyciągiem z 

okresu następnego/- w korespondencji z kontami 101,201,221,240.
Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków 
oraz rozliczeń.
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń 
niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami 
spornymi.
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Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej i 
umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń 
oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, 
jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków 
europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub projekty.
20) Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i 
usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności 
z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do 
dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje 
się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Kierując się zasadą istotności przyjmuje się uproszczenie, zgodnie z którym faktury zakupu dotyczące 
bieżących wydatków i zapłacone w miesiącu wystąpienia operacji są ujmowane zapisem Wn 401-409 Ma 
130, 132; faktury nie zapłacone do końca miesiąca oraz faktury zapłacone częściowo jak również dotyczące 
inwestycji są ujmowane za pośrednictwem konta 201.
Na stronie Wn konta 201 ujmuje się w szczególności:

1) należności z tytułu sprzedaży- w korespondencji z kontem 700, 225 (VAT)
2) odsetki należne od dłużników za zwlokę w regulowaniu należności jednostki- w korespondencji z 

kontem 750;
3) odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań- w korespondencji z kontem 760
4) zapłata zobowiązań-w korespondencji z kontem 130,132;
5) Równowartość potrąceń przy zapłacie zobowiązania w korespondencji z kontem 240;
Na stronie Ma konta 201 ujmuje się w szczególności:
1) Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zakupu materiałów, środków trwałych, zbiorów 

bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, robót inwestycyjnych w korespondencji z 
kontem 011, 013, 014, 020, 080, 400.

2) Zobowiązania wobec dostawców z tytułu kar umownych- w korespondencji z kontem 760;
3) Zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę- w korespondencji z kontem 750;
4) Zobowiązania z tytułu działalności socjalnej- w korespondencji z kontem 851;
5) Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych- w korespondencji z kontem 760;

Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz 
powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według 
poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań.
21) Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy 
(zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z 
tego tytułu 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 dłużników i podziałek klasyfikacji 
budżetowej.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, 
a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się w szczególności:

1) należności za świadczone usługi w korespondencji z kontem 720;
2) należności za sprzedane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały w korespondencji z 

kontem760;
3) należności z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 720;
4) należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności w korespondencji z kontem 750;
5) zwroty dochodów budżetowych nienależnie wpłaconych lub przypisanych do zwrotu w 

korespondencji z kontami 101,130;



6) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych (w wysokości raty należnej za 
dany rok budżetowy) w korespondencji z kontem 226;

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się w szczególności:
1) wpłata należności z tytułu dochodów przypisanych w korespondencji z kontami 101, 130, 140 

(czekiem rozrachunkowym)
2) zmniejszenie uprzednio przypisanych należności z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z 

kontami 720, 750, 760.
3) Naliczone oprocentowanie należne podatnikowi z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty w 

korespondencji z kontem 720.
4) Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych w korespondencji z kontem 760
5) Zapłata podatku poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w 

korespondencji z kontami 011,013, 020.
6) Przeniesienie należności zahipotekowanych na należności długoterminowe w korespondencji z 

kontem 226.
22) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji 
odpowiednio z kontami 130 lub 132.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania 
zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz 
nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych 
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
23) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, 
zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania 
programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800;
2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach 
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z 
kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym 
wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 
europejskich, w korespondencji z kontem 130;
2) okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w 
korespondencji z kontem 130.
W samorządowych jednostkach na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków 
europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 
wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia 
środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
24) Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich" 
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do 
ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków 
europejskich.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130;
Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810;
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontami 
810 lub 230;
3) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130.

12



r

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości 
przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budżetu środków europejskich według jednostek oraz 
przeznaczenia tych środków.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są 
ujmowane na koncie 221.
25) Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, 
nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec 
budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań 
według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec 
budżetów.
26) Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 
840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 
221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do 
krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.
Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu poszczególnych 
należności budżetowych.
27) Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności 
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - 
zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się w szczególności:

1) Zapłata należnych składek w korespondencji z kontami: 130,139;
2) Zapłata naliczonych odsetek w regulowaniu składek- w korespondencji z kontem: 130,
3) Odpisanie zobowiązań przedawnionych w korespondencji z kontem 760,

Na stronie Ma konta 229 ujmuje się w szczególności:
1) Naliczenie składek ZUS w korespondencji z kontami: 401,231;
2) Naliczenie odsetek od nieterminowej zapłaty składek- w korespondencji z kontem 750
3) Zwrot nadpłaconych składek- w korespondencji z kontem 130,
4) Odpis należności umorzonych i przedawnionych- w korespondencji z kontem 760;

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i 
zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.
28) Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat 
pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w 
szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń- w korespondencji z kontami: 130 lub 101;
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń w korespondencji z kontem 201;
4) potrącenia w liście płacy:
- składka na dobrowolne ubezpieczenie pracownika- w korespondencji z kontem 240;
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- w korespondencji z kontem 225;
- składki ZUS- w korespondencji z kontem 229;
- nierozliczone udzielone pracownikowi zaliczki i spłata pożyczki udzielonej z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe- w korespondencji z kontem 234;
- odpłatność za świadczenia socjalne - w korespondencji z kontem 851;
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- potrącenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń- w korespondencji z kontem 400;
5) odpisanie przedawnionych wynagrodzeń z tytułu działalności operacyjnej w korespondencji z kontem 760 
z tytułu działalności socjalnej- w korespondencji z kontem 851;
6) obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń- w korespondencji z kontem 400,851;

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń:
1) Naliczenie wynagrodzenia brutto oraz kosztów tytułu należnych świadczeń rzeczowych- w 

korespondencji z kontami: 401,080,851;
2) Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych- w korespondencji z kontem 760,851;
3) Przeksięgowanie roszczeń spornych dotyczących wynagrodzeń- w korespondencji z kontem 240; 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności 
i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń; jest prowadzona imiennie i 
uwzględnia naliczone i wypłacone wynagrodzenie oraz dokonane potrącenia z listy płacy; ewidencja ta jest 
prowadzona na kartach wynagrodzeń;
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań 
jednostki z tytułu wynagrodzeń.
29) Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż 
wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę-w 
korespondencji z kontem 101,130,135;
2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych- w korespondencji 
z kontem401,851;
3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe- w 
korespondencji z kontem 101, 135;
4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód- w korespondencji z kontemOl 1,013 
lub 240;
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
6) należności z tytułu odsetek od pożyczek mieszkaniowych- w korespondencji z kontem 851;
7) należności z tytułu zasądzonych roszczeń spornych w korespondencji z kontem 240;

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) koszty poniesione przez pracowników w imieniu jednostki z tytułu pobranej zaliczki lub z własnych 
środków- w korespondencji z kontem 401-409, 011, 851;
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych- w korespondencji z kontem 101, 130;
3) wpływy należności od pracowników- w korespondencji z kontem 130;
4) zobowiązania z tytułu używania własnej odzieży i sprzętu przez pracowników- w korespondencji z kontem 
400;
5) należności potrącone na liście wynagrodzeń- w korespondencji z kontem 231;
6) odpisanie należności umorzonych, przedawnionych- w korespondencji z kontem 760,851.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w 
równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, 
roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań wobec pracowników.
30) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych 
ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego 
rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, 
a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się w szczególności:

1. Udzielenie pożyczki osobom innym niż pracownicy- w korespondencji z kontem 851,
2. Naliczenie odsetek od udzielonej pożyczki- w korespondencji z kontem 851,
3. Ujawnianie niedoboru:

- gotówki - w korespondencji z kontem 101,
- środków trwałych- w korespondencji z kontem 011,
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- pozostałych środków trwałych- w korespondencji z kontem 013,
- zbiorów bibliotecznych- w korespondencji z kontem 014,

4. wypłacone zaliczki na inwestycje- w korespondencji z kontem 130,
5. zwrot wadium i zabezpieczenia wykonania umów- korespondencji z kontami: 139, 130, 101:
6. faktury za dostawy i usługi dotyczące sum na zlecenie- korespondencji z kontami: 201, 234.
7. Rozliczenie nadwyżek środków trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych- 

korespondencji z kontami: 800, 760.
8. odpisanie przedawnionych zobowiązań- korespondencji z kontem 760, 851;

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i 
rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań.
31) Konto 245 - " Wpływy do wyjaśnienia"
Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 
budżetowych.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie kwoty wyjaśnionych wpłat na konto ujmujące należność, których dotyczą wpłaty,
- zwroty kwot uznanych w toku wyjaśnienia za nienależne.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje Się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.
Ewidencje analityczną prowadzi się według poszczególnych niewyjaśnionych wpłat.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które wykazuje stan niewyjaśnionych wpłat.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności
1. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty -  w korespondencji z kontem 130.
2. Zwrot kwot dotyczących wpłat należności budżetowych pomyłkowo wpłaconych na inne konta niż 

rachunek jednostki -  w korespondencji z kontami 132,135,139.
3. Zaliczenie wpłaty po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym do dochodów przypisanych lub 

niezaewidencjonowanych wcześniej jako należność w korespondencji z kontami 720,750,760.
4. Uznanie wpłaty za spłatę należności po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w korespondencji 

z kontem 130.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności;
1. Wpływ na rachunek bieżący kwoty dotyczącej należności z tytułu dochodów budżetowych bez podania 

tytułu wpłaty- w korespondencji z kontem 130.
2. Wpłata na rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych, rachunek funduszy specjalnego 

przeznaczenia, inne rachunki bankowe kwot dotyczących należności budżetowych - w korespondencji 
z kontem 132, 135, 139.

32) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Na stronie Wn konta 290 
ujmuje się:

1. zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności w korespondencji z kontem: 
750, 760, 851 równolegle z zapłatą;

2. zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz przedawnieniem należności w 
korespondencji z kontem: 201, 234, 240.

Na stronie Ma konta 290 księguje się:
1. odpis aktualizujący należności wątpliwe oraz zwiększenie odpisu w korespondencji z kontem 750, 

760,851;
Odpisy aktualizacyjne należności koiygują /zmniejszają/ należności wykazywane w aktywach bilansu 

stąd też ewidencja szczegółowa do konta 290 zapewniająca możliwość ustalenie tych odpisów według 
tytułów i kontrahentów, prowadzona jest na odrębnych kartach kontowych dla poszczególnych kontrahentów 
i tytułów długu.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Zespół 3 - "Materiały i towary "

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310). Na kontach 310 
prowadzi się ewidencję zakupów materiałów oraz artykułów spożywczych zużytych w stołówkach szkolnych 
i przedszkolnych prowadzonych w ramach działalności statutowej jednostek budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów 
według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów
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materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową - także według ich poszczególnych 
rodzajów i grup.
33) Konto 310 - "Materiały"
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w 
magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - 
jego zmniejszenia.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach zakupu, nabycia 
lub w stałych cenach ewidencyjnych.

Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym i ich rozliczenia.

Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od 
terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie 
dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy 
celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji 
finansowych i strat nadzwyczajnych.
Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego 
oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 
sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych 
przepisach obowiązujących jednostkę.
34) Konto 400 - "Amortyzacja"
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek 
amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne w korespondencji z kontem 071.
Na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych w korespondencji z 
kontem 071 oraz przeniesienie w końcu roku salda na wynik finansowy- konto 860.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się 
ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik 
finansowy.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych 
kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
35) Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, 
pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, w  tym w 
szczególności:

1. Zużycie energii według faktur zapłaconych gotówką w korespondencji z kontami 101, 130, 132.
2. Faktury za zużycie energii, zakup materiałów, pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych ujmowanych wyłącznie w ewidencji ilościowej w korespondencji z 
kontem 201;

3. Koszty w wartości umorzenia przyjętych do używania pozostałych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych ujmowanych w ewidencji ilościowo- wartościowej w korespondencji z 
kontem 072;

Na stronie Ma konta 401 ujmuje się:
1. zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii w korespondencji z  kontem 

201,240;
2. na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i 

energii na konto 860;
36) Konto 402 - "Usługi obce"
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności 
podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych w korespondencji z kontem 201,240;
Na stronie Ma konta 402 ujmuje się:

1. zmniejszenie poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 201,240;
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2. Na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.
37) Konto 403 - "Podatki i opłaty"
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od 
nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o 
charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie 
poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.
38) Konto 404 - "Wynagrodzenia"
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i 
innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia 
brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac) w korespondencji z kontem 231.
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z 
tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
39) Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na 
rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych 
umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz 
pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych 
umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na 
rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych 
umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
40) Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na 
kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów 
prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, 
koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów 
niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na 
dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.
41) Konto 410 -  „Inne świadczenia finansowane z budżetu”
Konto 410 służy do ewidencji specyficznych kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki 

budżetowej. Na tym koncie księguje się koszty' świadczeń dla osób fizycznych innych niż pracownicy 
jednostki, finansowanych z budżetu państwa lub jst. Koszty na stronie Wn księguje się w szczególności:
- świadczenia społeczne wypłacane w formie pieniężnej i rzeczowej, diety i koszty przejazdów radnych, 
posłów oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem organów stanowiących jst, nagrody, stypendia i inne 
świadczenia przyznawane dla osób nie będących pracownikami jednostki budżetowej. W rachunku zysków i 
strat prezentowane koszty ujmuje się w poz. B.IX
Na stronie Ma księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów. Saldo konta 410 na koniec roku 
obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860.
42) Konto 411 - „Pozostałe obciążenia”
Konto 411 służy d ewidencji specyficznych kosztów działalności urzędów jst, jednak nie dotyczą kosztów 
bezpośrednio samego urzędu lecz odnoszą się do jednostki samorządu terytorialnego jako całości. W 
rachunku zysków i strat prezentowane koszty ujmuje się w poz. B.X
Koszty księgowane na stronie Wn obejmują w szczególności : wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wpłaty 
gmin na rzecz innych jst, związków gmin, zwroty dotacji i subwencji otrzymanych w latach ubiegłych, kasy i 
odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych , jako realizacja zobowiązań Skarbu Państwa, na pokrycie 
zobowiązań zoz, przelewy redystrybucyjne itp.
Na stronie Ma księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów. Saldo konta 410 na koniec roku 
obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860.

Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów 
operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;



2) podatków nieujętych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego, z uwzględnieniem podziałek 
klasyfikacji budżetowej (w związku z wymaganiami wynikającymi z przepisów ait. 16 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych) oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia 
podatków.
43) Konto 700 - "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"
Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) 
własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki 
oraz kosztu ich wytworzenia.
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty 
koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o 
odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespondencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszystkim 
zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4.
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru 
podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860;
2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.
44) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z 
podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów ,do których zalicza się podatki , składki, 
opłaty i inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne 
na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych..
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy ( zmniejszenia uprzednio ujętych ) dochodów budżetowych, 
odpisy aktualizujące należności podatkowe oraz na koniec roku przeniesienie salda na koto 860, zaś na 
stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.
W urzędach jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się także przychody z tytułu tych dochodów 
samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek 
budżetowych ( subwencje, dotacje, udziały we wpływach pod. doch.) i wpływają bezpośrednio na rachunek 
budżetu ( konto 133 )
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu 
dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest 
prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych 
przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią spraAvozdania o dochodach budżetowych 
sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się w szczególności:

1. odpisy należności z tytułu z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221,;
2. należne podatnikowi odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty w korespondencji z kontem

221;

3. odpisy aktualizujące należności podatkowe w korespondencji z kontem 290;
4. przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu finansowych dochodów budżetowych 

w korespondencji z kontem 860.
Na stronie Ma konta 720 ujmuje się w szczególności:

1. przychody z tytułu dochodów budżetowych z działalności podstawowej przypisanych kontrahentom 
w korespondencji z kontem 221,

2. przypisanie wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału od należności podatkowych w 
korespondencj i z kontem 221

3. zmniejszenie odpisów aktualizujących należności dotyczących przychodów z tytułu dochodów 
budżetowych w zakresie podatków lokalnych w korespondencji z kontem 290

4. zaliczenie do przychodów z tytułu dochodów budżetowych wpływów na rachunek bankowy 
wcześniej uznanych za niewyjaśnione w korespondencji z kontem 245.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.



45) Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych 
środków na finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych. Na koncie 740 
nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:
1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom 
samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie 
inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840;
3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
1) wciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne, jeżeli 
ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;
2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone 
przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie 
następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na 
poszczególne tytuły rozliczeń.
W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie 
bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych 
zakładach budżetowych na stronę Wn konta 860;
2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, na stronę Ma 
konta 860.
Na koniec roku budżetowego konto 740 nie wykazuje salda.
46) Konto 750 - "Przychody finansowe"
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody 
ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych 
pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w 
zapłacie należności, z wyjątkiem odsetek dotyczących należności z tytułu przychodów od zaległości Ew 
wpłatach podatków lokalnych ujmowanych na koncie 720, dodatnie różnice kursowe, oprocentowanie lokat 
terminowych i środków na rachunkach bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów 
finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i 
zapłacone odsetki za zwłokę od należności. Prowadzona jest na odrębnych kartach kontowych według 
pozycji planu finansowego.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
47) Konto 751 - "Koszty finansowe"
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów 
wartościowych, odsetki od sprzedanych obligacji własnych , odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, 
dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z 
wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, odpisy aktualizujące wartość aktywów 
finansowych, odpisy należności z tytułu operacji finansowych, odpisy aktualizujące należności dotyczących 
przychodów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów 
operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751). 
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
48) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w 
tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
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1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji;
3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione 
zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe;
4) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w 
korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
49) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) kary, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego w korespondencji z kontami 
101,130,132,201,234,240.
3) przedawnione, umorzone i nieściągalne należności w korespondencji z kontami 201, 231,234,240.
4) odpisy aktualizujące od należności korespondencji z kontem 290.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
50) Konto 790 - "Obroty wewnętrzne"
Konto 790 służy do ujmowania zdarzeń związanych z przekazaniem wyrobów gotowych po koszcie ich 
wytworzenia i kosztu wytworzenia usług własnych wykonanych na rzecz działalności finansowo 
wyodrębnionej jednostki, np. przyjęcia wyrobów gotowych do środków trwałych i wykonania usług na rzecz 
działalności inwestycyjnej bądź finansowanej ze środków funduszy celowych i funduszy specjalnych. Za 
pośrednictwem tego konta księguje się również darowizny i straty wywołane czynnikami losowymi 
produktów i produkcji w toku w korespondencji z kontem 761.
Na koniec roku saldo konta 790 jest przeksięgowywane na stronę Ma konta 860.

Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów.
51) Konto 800 - "Fundusz jednostki"
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z 
odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku 
ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta
222;
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na 
inwestycje z konta 810;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych w korespondencji z kontem 011;
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji w korespondencji z 
kontem 011, 020,080;
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego 
roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 
223;
3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych w korespondencji z kontami 011,013;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji w korespondencji z kontem 011,020,080;
6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn 
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
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52) Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 
na inwestycje"
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków 
z budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w 
korespondencji z kontem 224;
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontem 
224;
3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie 
inwestycji.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 
800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
53) Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń 
międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich zmniejszenie lub 
rozwiązanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych 
przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub 
zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i 
zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
przychodów.
54) Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 
"Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na 
odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów 
podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł 
zwiększeń i kierunków zmniejszeń;
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje 
działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
55) Konto 855 - "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, 
komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące.
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stronie 
Ma - stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych 
jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015. 
Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek 
organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nieprzekazanego spółkom, innym 
jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale 
jeszcze niespłaconego.
56) Konto 860 - "Wynik finansowy"
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401,402, 403, 404, 405 i 409;
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w 
korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto;
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3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz 
materiałów, w korespondencji z kontem 760;
4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów 
oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740;
5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, 
w korespondencji z kontem 761.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w 
korespondencji z kontem 490;
3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740;
4) Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, 
saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania 
finansowego, na konto 800.

2. Konta pozabilansowe
1) Konto 911 -  „Użyczenie środków trwałych”
Konto 911 służy do ewidencji użyczanych środków trwałych innym podmiotom. Po stronie Ma -  księguje się 
użyczenie przez Gminę środków trwałych , po stronie Wn -  użyczenie dla Gminy środków trwałych.
2) Konto 974 - "Wydatki funduszu sołeckiego"
Konto 974 służy do ewidencji wydatków funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne miejscowości .
Na stronie Wn konta 974 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z 
podziałkami klasyfikacji budżetowej.
3) Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"
Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu 
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi. 
Dotyczyć one mogą wzajemnych rozliczeń prowadzonych dla :
- przychodów i kosztów

Ewidencja obejmuje księgowanie oddzielnie narastająco przychody i koszty, będące następstwem 
wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami

- należności i zobowiązań wzajemnych,
Należności od jednostek są ewidencjonowane na stronie Wn , natomiast na stronie Ma księguje się zapisy o 
ich zapłacie. Saldo konta będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w sprawozdaniu łącznym. 
Natomiast dla zobowiązań wzajemnych konto 976 będzie prowadzone w odwrotnym porządku.

- zysków zawartych w aktywach,
- nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy jednostkami.

Każda jednostka ewidencjonuje składniki majątku trwałego przekazane innym jednostkom objętym łącznym 
sprawozdaniem w wartości netto przekazanych aktywów.

4) Konto 979 -  „Plan finansowy dochodów budżetowych”
Konto 979 służy do ewidencji planu finansowego dochodów budżetowych dysponenta środków
budżetowych.
Na stronie Ma konta 979 ujmuje się plan finansowy dochodów budżetowych oraz jego zmiany.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków 
budżetowych.
5) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków
budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków 
budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
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6) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta 
środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających 
wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. 
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających 
wydatków budżetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
7) Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających 
wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych 
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku 
bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu 
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
8) Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach 
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy 
niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu 
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych 
lat przyszłych.
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