
ZAL^CZNIK Nr 2
WYKAZ KONT DLA JEDNOSTKI BUDZETOWEJ ORAZ ZASADY ICH
FUNKCJONOWANIA
l. Wykaz kont

1. Konta bilansowe

Zesp6l0 - ,,Majqtek tnraly"
Konto 011 -,,Srodki truvate"
Konto 013 -,,Pozostale Srodki trwate"
Konto 015 - ,,Mienie zlikwidowanych jednostek ,,
Konto 020 -,,Warto6ci niematerialne i prawne ,,
Konto 021 -,, WartoSci niematerialne i prawne'
Konto 030 -,,Dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 071 -,,Umorzenie Srodkow trwatych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych"
Konto 072 -,,Umorzenie pozostatych Srodkow tnrualych oraz warto6ci niematerialnych
i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych ,,
Konto 073 -,,Odpisy aktua|izujqce dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 080 - ,,Srodki tnrvale w budowie (inwestycje)"

Zespol 1 -,,Srodki pieniq2ne i rachunki bankowe"
Konto 101 -, ,Kasa"
Konto 130 - ,,Rachunek biezqcy jednostki ,,
Konto 134 -,,Kredyty bankowe"
Konto 135 - ,,Rachunek srodkow funduszy specjalneg o przeznaczenia"
Konto 139 -, , lnne rachunki bankowe"
Konto 140 -,,Kr6tkoterminowe aktywa finansowe"
Konto 141 -,,Srodki pieniqzne w drodze"

Zesp6l 2 -,,Rozrachunki i roszczenia"
Konto 201 -,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 221 -,,NaleznoSci z tytutu dochod6w budzetowych"
Konto 224 -,,Rozliczenie dotacji budZetowych oraz platnoSci zbudhetu Srodkow
europejskich
Konto 225 -,,Rozrachunki z budzetami"
Konto 229 -,,Pozostate rozrachunki publicznoprawne"
Konto 231 -,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzefi"
Konto 234 -,,Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Konto 240 -,,Pozostale rozrachunki"
Konto 241 -,,Rozliczenie podatku Vat zjednostkq budzetowq"
Konto 245 -,,Wpfywy do wyja6nienia"
Konto 290 -,,Odpisy aktualizujqce nalezno6ci"

Zesp6l 4 - ,,Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie"
Konto 400 - ,,Amorlyzaqa"
Konto 401 - ,,Zu2ycie materialow i energii"
Konto 402 -,,Uslugi obce"
Konto 403 - ,,Podatki i oplaty"
Konto 404 -,,Wynagrodzenia"



Konto 405 - ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia"
Konto 409 - ,,Pozostale koszty rodzajowe"
Konto 490 -,, Rozliczenie koszt6w"

Zesp5l6- ,,Produkty"
Konto 640 -,,Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w"
Zesp6l7 - ,,Przychody, dochody i koszty"
Konto 700 -,,Sprzedaz produktow i koszt ich wytworzenia"
Konto 720 -,,Przychody z tytutu dochodow budzetowych"
Konto 750 - ,,Przychody finansowe"
Konto 751 -,,Koszty finansowe"
Konto 760 - ,,Pozostale przychody operacyjne"
Konto 761 -,,Pozostale koszty operacyjne"

Zesp6l8 - ,,Fundusze, rezenvy i wynik finansowy"
Konto 800 - ,,Fundusz jednostki"
Konto 810 -,,Dotacje budzetowe, ptatno5ci z budzetu Srodkow europejskich oraz
Srodki z budzetu na inwestycje"
Konto 840 - ,,Rezerwy i rozliczenia migdzyokresowe przychodow"
Konto 851 - ,,Zakladov,ry fundusz Swiadczen socjalnych"
Konto 860 - ,,Wynik finansowy"
2. Konta pozabilansowe

Konto 950 -,,Zam6wienia publiczne"
Konto 980 - ,,Plan finansowy wydatkow budzetowych"
Konto 981 -,,Plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w"
Konto 991 - ,, Rozrachunki z inkasentami z tytulu pobieranych przez nich podatkow
podlegajqcych przypisaniu na kontach podatnikow,,
Konto 998 - ,,zaangalowanie wydatkow budzetowych roku biezqcego"
Konto 999 - ,,Zaangahowanie wydatkow budzetowych przysztych lat"



l l. Opis kont
1. Konta bilansowe
Zesp6l0 - ,, Aktywa trwale ,,- slu2y do ewidencji:
1) rzeczowych aktyw6w trwalych;
2) wartoSci niematerialnych i prawnych;
3) dlugoterminowychaktyw6wfinansowych
4) umorzenia skladnik6w aktyw6w trwalych
Konto 01 1 -,,Srodki trwale"
Konto 011 sluZy do ewidencji stanu oraz zwigkszef i zmniejszefi warto5ci poczqtkowej Srodk6w
trwalych zwiqzanych z wykonywanq dzialalnoSciq jednostki, kt6re sa umarzane stopniowo oraz
grunt6w.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje sig zwigkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i warto5ci
poczqtkowej Srodk6w trwalych, z wyjqtkiem umozenia Srodk6w trwalych, kt6re ujmuje siq na koncie
071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
przychody nowych lub uZywanych Srodk6w tnivalych pochodzqcych z zakupu
lub zakohczonych Srodk6w trwalych w budowie (inwestycji) oraz wartoSc ulepszefi zwiqkszajqcych
wartoSc poczqtkowq Srodkow trwalych;
2) przychody Srodkow trwalych nowo ujawnionych;
3) nieodplatne przyjgcie Srodk6w trwalych;
4) zwigkszenia wartoSci poczqtkowej Srodk6w trwalych dokonywane na skutek
aktualizacji ich wyceny;
5) zwiqkszenie wartoSci poczqtkowej o naklady poniesione na modernizacje
istn iejqcych wlasnych Srod k6w trwalych.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
wycofanie Srodkow trwalych z u2ywania na skutek ich likwidacji, z powodu
zniszczenia lub zuZycia, spzeda2y oraz nieodplatnego przekazania;
2) ujawnione niedobory Srodkow trwalych;
3) zwrot dostawcom wadliwych smrodkow trwalych ( na podstawie umowy
gwarancyj nej lu b reklamacji)
4) zmniejszenia wartoSci poczqtkowej Srodk6w trwalych dokonywane na skutek
aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 011 powinna umoZliwic:
1) ustalenie wartoSci poczqtkowej poszczeg6lnych obiekt6w Srodkow trwalych;
2) ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt6rym powierzono Srodki
trwale;
3) naleZyteobl iczenieumozeniaiamortyzacj i .
Konto 011 mo2e wykazywad saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w trwalych w wartoSci poczqtkowej,
ewentualnie v w wvntKu zar lub naklad6w na moderniz
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Przyjgcie do eksploatacji Srodk6w trwalych uzyskanych w

wyniku:
zakupu gotowych Srodkow trwalych niewymagajqcych
montazu - w cenie nabycia
nabycia gruntu
zakofrczonej inwestycji rozliczanel we wlasnym zakresie
za koiczon ej i nwestycj i przej gtej od i nwestora
zast?pczego
zakohczonq i nwestycj i ws p6 | n ie r ealizow anq przez
innego inwestora( w czg5ci finansowej ze Srodkow
jednostki)
otrzymania od innejjednostki, na podstawie decyzji
wlaSciwego organu (w dotychczasowej warto5ci
poczqtkowej)
wartoSc dotychczasowego umozen ia
warto6c nieumozona
nieodplatnego otrzymania z tytulu darowizny, spadku
uiawnienia nadwvZek (w wartoSci qodziwei)

0 1 1

0 1 1
0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

080, 240

080,240
080

240

240

071

800

800

240



otrzymania w wyniku zamiany w okresie gwarancji Srodka
niesprawneqo na Srodek sprawnv 0 1 1 240

2 WartoSd ulepszenia w obcych Srodkach trwalvch 011 080
3 Zwigkszenie wartoSci poczqtkowej posiadanego Srodka

trwaleqo o koszt ulepszenia
011 080

4 Zwiqkszenie wartoSci poczqtkowej Srodkow trwalych w
wvniku urzedowei aktualizacii wycenv

0 1 1 800

5 WygaSnigcie zobowiqzania podatkowego wskutek
przeniesienia wlasno5ci zeczy bgdqcych Srodkami
trwalymi na zeczjednostki samorzqdu terytorialnego, o
kt6rvm mowa w art. 66 ustawv Ordvnacii podatkowei

0 1 1 221

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wycofanie Srodkow trwalych z eksploatacji z tytulu:

dotychczasowego postawienia w stan likwidacji na skutek
zuZycia lub zdarzenia losowego
wartoSc dotychczasowego umorzen ia
wartoSc nieumorzona
zwrotu dostawcy w okresie gwarancji
sprzedaZy
wartoSc dotychczasowego u morzenia
warto5c nieumorzona

071
800
240

071

800

0 1 1
0 1 1
0 1 1

0 1 1

0 1 1
2 Zmniejszenie wartoSci poczqtkowej Srodka trwalego na

skutek czqSciowej I i kw idacj i (wa rto6c dotyczqca
likwidowanej czgSci).
dotychczasowe umorzenie
warto56 nieumorzona

071
800

0 1 1
0 1 1

3 Nieodplatne przekazanie Srodk6w trwalych (na podstawie
decyli wlaSciwego organu):
dotychczasowe umorzenie
wartoSc nieumorzona

071
800

0 1 1
0 1 1

4 ObniZenie wartoSci poczqtkowej Srodka trwalego na
skutek urzedowei aktualizacii wyceny

800 0 1 1

5 Rozch6d niedoborow:
warto5c netto (nieumorzona)
dotvchczasowe umorzenie

240
071

0 1 1
011

6 Rozch6d wartoSci ulepszefrw obcych Srodkach trwalych,
kt6re po wyga6nigciu umowy sE zwracane:
dotychczasowe umorzenie
wartoS6 nieumorzona

071
800

0 1 1
0 1 1

7 Oddanie nieruchomo5ci jednostce organizacyjnej w trwaly
zarzqd:
umorzenie

wartoS6 nieumorzona z tytulu trwalej utraty warto5ci i
odois6w aktualizuiacvch

071
800

0 1 1
0 1 1

Konto 013 -,,Pozostale Srodki tnrale"
Konto 013 sluzy do ewidencji stanu oraz zwiqkszeh izmniejszeh wartoSci poczqtkoWej pozostalych
Srodk6w trwalych, niepodlegajqcych ujqciu na koncie 011, wydanych do uzywania na potrzeby
dzialalnoSci podstawowejjednostki lub dzialalnoSci finansowo wyodrgbnionej, kt6re podlegajq
umozeniu w pelnejwartoSciw miesiqcu przyjqcia do uZywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje sig zwigkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu iwartoSci
poczqtkowej pozostalych Srodkow trwalych znajdujqcych sig w u2ywaniu, z wyjqtkiem umozenia
ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
1) Srodkitrwale przyjqte do uzywania zzakupu lub inwestycji;
2) nadwyZki Srodkow trwalych w uZywaniu;
3) nieodplatne otrzymanie Srodkow trwalych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
wycofanie Srodkow trwalych z u?ywania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zu2ycia,
sprzeda2y, nieodplatnego przekazania orazzdjqcia z ewidencji syntetycznej;



W ntu
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA
4 Przyjqcie pozostalych Srodkow trwalych:

bezpo5rednio z zakupu
z inwestycii (pierwsze wyposazenie)

0 '13
013

101,201
080

2 Uiawnione nadwvzki 013 240
3 Otzymanie nieodplatne uzywanych Srodkow:

na podstawie decyzjiwlaSciwego organu (w
dotychczasowej wartoSci ewidencyj nej)
darowizny od innych jednostek i os6b (nowa wycena w
wartoSci godziwej z dnia nabycia z uwzglqdnieniem
stopnia zu2ycia,jednak nie wyZszej od okre5lonej w
umowie z darczvhca)

013

013

072

760

Lp. Tre6c ooeracii Strona WN Strona MA
4
I Rozch6d pozostalych Srodk6w trwalych na skutek:

zuZycia (na podstawie protokolu likwidacji) lub sprzedaZy
niedoborow i szk6d (rownoczesne wyksiggowanie
umorzenia z konta 072 na Ma 240\

072

240

013

013
2 N ieodplatne wzekazanie 072 013
3 Rozch6d pozostalych Srodkow trwatych w zwi4zku z

wvlaczeniem ich z ewidencii ilo6ciowo - wartoSciowei 072 013

2) ujawnione niedobory Srodkow trwatych w uZywaniu.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 013 powinna umoZliwi6 ustalenie wartoSci poczqtkowej
Srodk6w trwalych oddanych do uZywania oraz osob lub kom6rek organizacyjnych, u kt6rych znajdujq
siq Srodkitrwafe.
Konto 013 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re wytaza wartoS6 pozostalych Srodkow trwalych

Konto 015 -, ,Mienie zl ikwidowanych jednostek,,
Konto 015 slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszefi izmniejszeh wartoSci mienia przejqtego przez
organ zaloZycielski po pod leglej jed nostce b udZetowej.
Na stronie Wn konta 015 organ zalozycielski ujmuje w szczeg6lno6ci:
1) warto6c mienia przejgtego po zlikwidowanejjednostce budZetowej, wedlug warto6ci
wynikajqcej z bilansu jednostki;
2) korektg wartoSci mienia, stanowiqcq r62nicg pomigdzy warto6ciq mienia wynikajqcq z bilansu
zlikwidowanej jednostki a wartoSciq mienia przekazanego innejjednostce organizacyjnej lub
sprzedanego;
3) wartoS6 mienia pozostajqcego po zlikwidowanejjednostce organizacyjnej, kt6ra zostaje
przyjqta na stan skladnik6w majqtkowych organu zalo2ycielskiego.
Na stronie Ma konta 015 organ zaloZycielski ujmuje w szczegolno6ci:
1) wartoSc mienia pozostajqcego po zlikwidowanym jednostce organizacyjnej, a przekazanego
innym jednostkom;
2) korektq warto6ci mienia stanowiqcq r6znicg pomigdzy warto5ciq mienia wynikajqcq z bilansu
zlikwidowanejjednostki organizacyjnej a warto6ciq mienia przekazanego innym jednostkom.
Ewidencjq szczegolowq do konta 015 moze stanowic bilans zlikwidowanej jednostki organizacyjnej
wtaz z zalqczntkami.
Ewidencja szczegolowa moze zawieral, r6wnie2 dane z ewidencji pozabilansowej.
Konto 0'15 moZe wykazywai saldo Wn, ktore oznacza stan mienia zlikwidowanego jednostki
organizacyjnej wedlug warto5ciwynikajqcejz bilansu jednostki, bgdqcego w dyspozycji organu
zaloZycielskiego, a nieprzekazanego innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejqtego na wlasne
potrzeby, albo teZ zagospodarowanego w inny spos6b.
Konto 020 - ,,Warto6ci niematerialne i prawne"
Konto 020 sluZy do ewidencji stanu oraz zwiqkszefi i zmniejszefi wartoSci poczqtkowejwartoSci
niematerialnych i prawnych w szczeg6lnoSci; licencje na programy komputerowe, i autorskie prawa
majqtkowe iprawa pokrewne owartoSci powy2ej kwoty 10 000,00 zl.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje siq wszelkie zwigkszenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia
stanu wartoSci poczqtkowejwartoSci niematerialnych i prawnych, z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego
na koncie 071.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 020 powinna umo2liwi6 nalezyte obliczanie umorzenia
wartoSci niematerialnych i prawnych, podzial wedlug ich tytulow lub os6b odpowiedzialnych.



Konto 020 moZe wykazywac saldo.Wn, kt6re oznacza stan wartoSci niematerialnych i prawnych w
wartoSci
Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
1 Zakup wartoSci niematerialnvch i prawnvch 020 201, 240
2 Otzymane nieodplatnie wartoSci niematerialne i prawne:

umarzane w 100% w miesiqcu przyjqcia do uZywania
od jednostek izakladow budZetowych (w dotychczasowej
wartoSci)
-nowe
-uzywane
-od innych jednostek i osob prawnych z tytulu dar6w (wg
wyceny w wartoSci rynkowej- godziwej- na dziefi
otrzvmania)

020
020

020

760
071

760

3 Przyjqcie wartoSci niematerialnych i prawnych w zwiqzku z
zakoficzeniem inwestvcii

020 080

Lp. Tre5c ooeracii Strona WN Strona MA
1 Rozchod wartoSci niematerialnych i prawnych gdy

okre5lone prawa wygasly lub sq nieprzydatne
gospooarczo:
pozostalych umozonych w 100%
podstawowych u marzanych stopn iowo
wartoSc dotychczasowego um orzen ia
wartoSc nieumozona

071

071

800

020

020

020

Konto 021 -,,Warto5ci niematerialne i prawne"
Konto 021 sluZy do ewidencji stanu oraz zwiqkszei izmniejszefi wartoSci poczqtkowej wartoSci
niematerialnych i prawnych w szczeg6lno5ci; licencje na programy komputerowe, iautorskie prawa
majqtkowe i prawa pokrewne owartoSci ponizej kwoty 10 000,00 zl.
Na stronie Wn konta 021 ujmuje sig wszelkie zwigkszenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia
stanu warto6ci poczqtkowejwartoSci niematerialnych i prawnych, z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego
na koncie 072.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 021 powinna umozliwic naleZyte obliczanie umozenia
warto5ci niematerialnych i prawnych, podzial wedlug ich tytul6w lub osob odpowiedzialnych.
Konto 021 moZe wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan wartoSci niematerialnych i prawnych w

Konto 030 - ,,Dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 sluZy do ewidencji dlugotrwalych aktyw6w finansowych nie stanowiqcych inwestycji, a w
szczeg6lnoSci:
1) akcji i udzial6w w obcych podmiotach gospodarczych;
2) innych dlugoterminowych aktyw6w finansowych, o terminie wykupu dlu2szym ni2
rok;
Na stronie Wn konta 030 ujmuje sig zwiqkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
dlu goterm inowych aktywow finansowych.

wartoSci
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zakuo wartoSci niematerialnvch i orawnvch 021 201,240
2 Otzymane nieodplatnie wartoSci niematerialne i prawne:

umarzane w 100% w miesiqcu przyjqcia do uZywania
od jednostek i zaklad6w bud2etowych (w dotychczasowej
wartoSci)
nowe
uZywane
od innych jednostek i os6b prawnych z tytulu dar6w (wg
wyceny w wartoSci rynkowej - godziwej - na dzieh
otrzymania)

021
021

021

760
072

760

Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Rozch6d wartoSci niematerialnych i prawnych gdy

okreSlone prawa wygasly lub sq nieprzydatne
gospodarczo:
oozostalvch umozonvch w 100%

072 021



fi
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Nabycie dlugoterminowych papier6w wartoSciowych i

innvch aktvwow za Srodki platnicze
030 101. 130.240

2 WartoS6 nominalna udzialow objqtych za:
Srodki pieniqzne
wklady niepienigzne w postaci mienia ze zlikwidowanych
jednostek - wartoSi ujmowana na koncie 015 po wycenie
(r6wnoleqlv zaois Wn 855 Ma 015)

030
030

101, 130,240
800

3 PodwyZszenie wartoSci udzial6w (akcji) w wyniku
ptzeznaczenia kapitalu zapasowego lub rezeruvowego na
kapital udzialowy lub akcyjny jednostki, w ktorej dana
iednostka posiada udzialv (akcie)

030 750

4 Kapitalizowane odsetkiod obligacji i innych dluznych
dluqoterm inowvch papier6w wartosciowvch

030 750

Lp. Tre5c operacji Strona WN Strona MA
1 Sprzedaz akcji i udzialow - warto5c ewidencyjna (jezeli

spzedawane akcje lub udzialy byly objqte odpisem
aktualizacyjnym, to r6wnolegle nalezy skorygowac ceng
ewidencvina, ksiequiac Wn 073 Ma 750)

751 030

2 Rozchod wykupionych przez remitenta lub sprzedanych
obligacji posiadanych - warto56 ewidencyjna z
uwzglqdnieniem naliczonych odsetek (wplyw Srodk6w Wn
1 0 1 , 1 3 0  M a  7 5 0 )

751 030

3 Uzyskane w wyniku likwidacji spolki, w kt6rejjednostka
posiadala udzialy (akcje), skladniki masy likwidacyjnej lub
upadloSciowej w postaci:
Srodkow pieniqznych
Srodkow trwalych (w wartoSci wg wyceny)
pozostalych Srodk6w trwalych (r6wnolegty zapis Wn 800
MaO72)

101 ,130
011

013

030
030

Aa P rzekwal if i kowan ie dlu goterm i nowych aktywow
finansowvch do kr6tkoterm i nowvch aktvw6w f i nansowvch

140 030

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnic ustalenie wartoSci
poszczegolnych skladnik6w dlugoterminowych aktyw6w finansowych wedfug tytul6w.
Konto 030 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza wartoSc dlugoterminowych aktywow

Konto 071 -,,Umorzenie Srodkow tnaratych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych"
Konto 071 slu2y do ewidencjizmniejszeh warto5ci poczqtkowej Srodkow trwalych, kt6re podlegajq
um ozen iu wedlug stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkq.
Odpisy umorzeniowe sq dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje sig zwiqkszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartoSci
poczqtkowej Srodk6w trwalych.
Ewidencjq szczegolowq do konta 071 prowadzi sig wedlug zasad podanych w wyjaSnieniach do konta
011. Do kont 01 1 i 071 mozna prowadzi6 wsp6lnq ewidencjg szczegolowq.
Konto 071 mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re wyra2a stan umozenia wartoSci Srodk6w trwalych oraz
wanoscl n r
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wyksiqgowan ie dotychczasowego umozenia

podstawowych Srodk6w trwalych wycofanych z
eksploatacji
w wyniku postawienia Srodk6w trwalych w stan likwidacji
na skutek zniszczenialub zu2ycia
dotychczasowego tytulu spzedaZy lub nieodplatnego
pr zekazania 5 rod kow trwalyc h
z tvtulu rozchodowania niedobor6w Srodk6w trwalych

071

071

071

0 1 1

0 1 1

0 1 1
2 Urzgdowe zmniejszenie wartoSci umorzenia wskutek

zmniejszenia wartoSci Srodkow trwalych w wyniku
aktualizacii

071 800



Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Naliczone za okres umozenie podstawowych Srodk6w

trwalvch
400 071

2 Dotychczasowe umorzenie otrzymanych na podstawie
decyzji organu od innej jednostki lub zakladu
bud2etoweqo podstawowvch Srodk6w trwalvch

011 071

3 Urzgdowe zwigkszenie umorzenia w zwi4zku z
aktualizacjq wartoSci poczqtkowej podstawowych Srodk6w
trwalvch oodleoaiacvch stooniowemu umazaniu

800 071

Konto 072 - ,,Umozenie pozostalych Srodkow tnralych, warto5ci niematerialnych i prawnych
oraz zbior6w bi bl iotecznych "
Konto 072 slu2y do ewioencji zmniejszen wartoSci poczqtkowej Srpdk6w trwalych oraz wartoSci
niematerialnych i prawnych, podlegajqcych umozeniu jednorazowo w pelnej wartoSci, w miesiqcu
wydania ich do uZywania.
Umozenie ksiggowane jest w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje siq zwigkszenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartoSci
poczqtkowej Srodkow trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje siq umozenie Srodkow trwalych oraz warto6ci niematerialnych i
prawnych zlikwidowanych z powodu zu2ycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodplatnie
orazzdjqlych z ewidencjisyntetycznej, a takze stanowiqcych niedob6r lub szkodg.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje sig odpisy umorzenia nowych, wydanych do u2ywania Srodkow
trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych obciqzajqce odpowiednie koszty, dotyczqce
nadwyzek Srodkow trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodplatnie.
Konto 072 mohewykazywac saldo Ma, kt6re wqaia stan umorzenia wartoSci poczqtkowej Srodk6w
trwatych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych umozonych w pelnej wartoSciw miesiqcu wydania
ich do u2vwani
LD. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wyksiggowanie dotychczasowego umozenia pozostalych

Srodk6w trwalych oraz pozostalych warto5ci
niematerialnych i prawnych rozchodowanych z tytulu:
likwidacji, sprzedaZy
n ieod platneg o przekazania
niedoboru lub szkody
wvlaczenia z ewidencii ksieoowei ilo5ciowo - wartoSciowei

072
072
072
072

01 3,
01 3,
240
01 3,

020
020

o20
Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Umozenie naliczone od wydanych do u2ywania nowych

pozostalych Srodkow trwalych, zbior6w bibliotecznych
oraz pozostalych wartoSci niematerialnych i prawnych
(sfinansowanych ze Srodkow na wydatki biezqce lub
otrzymanych nieodplatnie) do:
dzialalno6ci operacyjnej
dzialalnoSci funduszy celowych oraz innych funduszy
s oeci a I neo o przeznaczenia

401
851

072
072

2 Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych, otrzymanych
jako pierwsze wyposazenie nowego obiektu
sfinansowaneqo ze Srodkow na inwestvcie

800 072

3 Odpisy umorzeniowe naliczone od otrzymanych dar6w i
ujawnionych nadwy2ek pozostalych Srodk6w trwalych,
zbior6w bi bl ioteczny ch or az pozostalych warto5ci
niematerialnvch i prawnvch w uZvwaniu

401 072

4 Umozenie dotychczasowe pozostalych Srodkow trwatych
oraz pozostalych wartoSci niematerialnych i prawnych
otrzymanych na podstawie decyzji administracyjnej od
innei iednostki lub zakladu budzetoweqo

013 072

5 Umorzenie dotychczasowe zbiorow bibliotecznych
otrzymanych od innych jednostek lub zakladow
budZetowvch

014 072



Irnansowe.
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Przywr6cenie uprzednio utraconej warto5ci

dlugoterminowych aktywow finansowych, jeZeli ich
ewidencie prowadzi sie w cenachnabvcia (zakupu)

073 750

2 Korekty ceny nabycia (zakupu) dfugoterminowych
aktywow finansowych o dokonany uprzednio odpis z tytulu
trwalej utraty wartoSci:
w przypadku ich sprzedaZy lub innej formy zmiany
wlasnoSci
w razie orzekwalifikowania ich do kr6tkoterminowvch

073

073

030

030
Lo. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Odpis aktualizujqcy z tytulu dlugotnrualej utraty wartoSci

dlugoterminowych aktyw6w finansowych, je2eli ich
ewidencie prowadzi sie w cenach nabvcia (zakupu)

751 073

Konto 073 -,,Odpisy aktualizujqce dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 073 slu2y do ewidencji odpisow aktualizujqcych dlugoterminowe aktywa finansowe.
Konto mo2e wykazywad saldo Ma, ktore oznacza wartoSc odpis6w aktualizujqcych dlugoterminowe

Konto 080 -,,Srodki tnrale w budowie (inwestycje)"
Konto 080 sluZy do ewidencji kosztow inwestycji rozpoczqtych oraz rozliczenia koszt6w inwestycji na
uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
1) poniesione koszty dotyczqce inwestycji prowadzonych zar6wno przez obcych wykonawcow,
jak iwe wlasnym zakresie;
2\ poniesione koszty dotyczqce przekazanych do monta2u, lecz jeszcze nieoddanych do
uZywania, maszyn, urzqdzen oraz innych przedmiot6w, zakupionych od kontrahent6w oraz
wytworzonych w ramach wlasnej dzialalno6ci gospodarczej;
3) poniesione koszty ulepszenia Srodka trwalego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,
adaptacja lub modernizaqa), kt6re powodujq zwiqkszenie wartoSci u2ytkowej Srodka trwalego;
4) rozliczenie nadwy2ki zysk6w inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje sig wartoSc uzyskanych efektow inwestycyjnych, a w szczegolnoSci:
1) Srodk6w trwalych;
2) warto5ci niematerialnych i prawnych;
3) wartoS6 sprzedanych i nieodplatnie przekazanych inwestycji;
4) rozliczenie nadwyzki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
Na koncie 080 moZna ksiggowac rownie2 rozliczenie koszt6w dotyczqcych zakup6w gotowych
Srodkow trwalych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnic co najmniej wyodrqbnienie
kosZ6w inwestycji wedlug poszczeg6lnych rodzaj6w efekt6w inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia poszczeg6lnych obiekt6w Srodk6w trwalych oraz wartoSci
niematerialnych i prawnych.
Konto 0E0 moze saldo Wn. ktore oznacza k
Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
1 Roboty, dostawy i uslugizwiEzane z przygotowaniem i

r ealizaq4 i nwestycj i wyko n a n e przez zew netrzn yc h
kontrahentow

080 101, 202,240

2 Zakup od innych jednostek Srodkow trwalych w budowie
lub obiekt6w wvmaqaiacvch ulepszenia

080 202,240

3 Nieodolatne otrzvmanie Srodkow trwalvch w budowie 080 800
4 RownowartoSd pierwotnie odpisanej, a nastqpnie

wykorzystanej doku m entacj i projektowej wznowionej
inwestvcii

080 800

5 R6wnowa rtoSc n ieod platn ych 5w iadc zen na rzecz
realizowanvch inwestvcii (np. czvn6w spolecznvch)

080 800

6 Zakup maszyn iurzqdzen wymagajqcych monta2u lub
stanowiqcych pienrusze wyposaZenie budowanych
obiekt6w oraz wartoSci niematerialnvch i orawnvch

080 101.202.240

7 Oplaty za nabyte grunty w okresie budowy orazztytulu
uzvskania lokalizacii pod budowe

080 101,202,225,
240



8 Wynag rodzen ia os6b lizy czny ch zatru d n ion ych dora2n ie
do prac zwiazanvch z inwestvcia

080 231

9 Straty zwiqzane z usuwaniem skutk6w wydarzeh
losowych dotyczqcych Srodkow trwatych w budowie (np.
soowodowane oowodzia. h uraoanam i ito.)

080 101,234,240

10 Wyptacone odszkodowania dla osob fizycznych i
jed nostek gospod arczy ch zwi4zanych z wykon ywa na
budowq (np. za zasadzenia wieloletnie, utracone plony
itp.)

080 1 0 1 , 1 3 0 ,  1 3 9 ,
240

1 1 Clo i inne oplaty zwiqzane z nabyciem skladnik6w lub
Draw zwiazanvch z inwestvciami

080 202,225,240

12 Rozliczenie nadwv2ki zvsk6w inwestvcvinvch nad stratami 080 800
13 Naliczone w czasie trwania budowy Srodka tnrvalego

(inwestycji) ujemne roZnice kursowe od zaciqgniqtych
zobowiqzan dewizowych zwi4zanych z zakupem lub
budowq Srodkow trwalych oraz odsetki za zwlokq
w zap{acie zobowiqzah naliczone do zakohczenia zadania
inwestvcvineqo.

080 240

1 4 Naliczone w czasie trwania budowy Srodka trwalego
odsetki od kredytu fie2eli moZna jednoznacznie przypisad
kredyt konkretnej inwestycji) placone przez urz4d
jst realizujqcy zadanie inwestycyjne. Naliczone w czasie
tnrania

080 130,240

Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
1 Przyjgcie do uzywania Srodk6w trwalych oraz wartoSci

niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku
inwestvcii

01  1 ,  020 080

2 Rozliczenie kosztow ulepszenia wlasnych Srodk6w
trwalvch

0 1 1 080

3 Rozliczenie koszt6w ulepszenia obcvch obiekt6w 0 ' 1 1 080
4 Rozliczenie nadwvZki strat nad zvskami inwestvcvinvmi 800 080
5 Nieodplatne przekazanie Srodk6w tnrvalvch w budowie 800 080
6 Niedobory i szkody w Eeczowych skladnikach Srodk6w

trwalvch w budowie
240 080

7 Rozliczenie kosZ6w inwestycji wsp6lnej w przypadku
przeiecia czeSci efektow przez wso6li nwestora

240 080

8 Rozliczenie inwestycii bez efektow maiatkowvch 800 080
I Wyksiqgowanie koszt6w poniesionych na sprzedane

Srodki trwale w budowie (wystawionq fakturq lub rachunek
z tytulu tej sprzedaZy w jednostkach budZetowych
ksiequie sie Wn 221 Ma760\

800 080

10 Przyznane odszkodowania z tytulu wydarzeh losowych
dotyczqce Srodk6w trwalych w budowie (zyski
nadzwvczaine)

240. 860 080

1 1 Odpisanie koszt6w inwestycji niepojgtej (np.
n iewykorzysta nej doku m entacj i projektowej ) | u b inwestycj i
zaniechanei

800 080

Zesp6l l - ,,Srodki pienig2ne i rachunki bankowe"
Konta zespolu 1 ,,Srodki pienig2ne i rachunki bankowe" sluZq do ewidencji:
1) krajowych i zagranicznych Srodk6w pieniqZnych, przechowywanych w kasach;
2) kr6tkoterminowychpapierowwartoSciowych;
3) krajowych izagranicznych Srodk6w pieniqZnych, lokowanych na rachunkach w bankach;
4) udzielanych przez banki kredyt6w w krajowych i zagranicznych Srodkach pieniQ2nych;
5) innych krajowych izagranicznych Srodk6w pienigZnych.
Konta zespolu 1 majq odzwiercredlac operacje pieniqZne oraz obroty i stany Srodk6w pieniqznych oraz
kr6tkoterm inowych papier6w wartoSciowych.
Konto 101 -,,Kasa"
Konto 101 sluzy do ewidencji krajowej i zagranicznej got6wki znajdujqcej sig w kasach jednostki.



Na stronie Wn konta 101 ujmuje siq wplywy got6wkioraz nadwy2ki kasowe, a na stronie Ma -
rozchody got6wki i niedobory kasowe.
WartoSc konta 101 koryguje siq o ro2nice kursowe dotyczqce got6wkiw obcejwalucie.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 101 powinna umo2liwi6 ustalenie:
1) stanu gotowki w walucie polskiej;
2) wyrazonego w walucie polskiej i obcej stanu got6wki w walucie zagranicznq, z podzialem na
poszczeg6lne waluty obce;
3) wartoScigot6wki powierzonej poszczegolnym osobom zaniqodpowiedzialnym.

Konto 130 - ,,Rachunek bie2qcy jednostki"
Konto 130 stuzy do ewidencji stanu Srodk6w bud2etowych oraz obrot6w na rachunku bankowym
jednostki bud2etowej z tytulu wydatk6w bud2etowych objqtych planem finansowym realizowanych
bezpoSrednio z rachunku bie2qcego budZetu.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 130 jest prowadzona w szczeg6lowo6ci planu finansowego
wydatkow budZetowych.
Na stronie Ma konta 130-1 ujmuje sig:

1) zrealizowane wydatki budZetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budZetowej,
w tym r6wnie2 Srodki pobrane do kasy na realizacjq wydatkow budZetowych
(ewidencja szczeg6lowa wedlug podzialek klasyfikacjiwydatk6w budzetowych), w
korespondencji  z wlaSciwymi kontami zespolu 1, 2, 3,4, 7 lub 8;

Na stronie Wn kona 130-2 ujmuje siq:
1) wplywy Srodkow pienigZnych (ewidencja szczegolowa wg podzialek klasyfikacji dochod6w

budZetowych) w korespondencji z wlaSciwymi kontami zespolu 1,2, 7
2) Zapisy na koncie 130 sq dokonywane na podstawie wyciqgow bankowych, w zwiqzku

z czym musi zachodzi6 pelna zgodno56 zapisow miqdzy jednostkq a bankiem.
Na koncie 130 obowiqzuje zachowanie zasady czysto5ci obrot6w, co oznacza, ze do btgdnych
zapis6w, zwrotow nadplat, korekt wprowadza siq dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konto 101 moze wvKazwac saldo Wn. Ktore oznacza stan qotowKt w Kaste
Lo. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
I Podiecie qot6wki z banku 101 130
2 Wpivw Srodkow pienieZnvch w drodze 1 0 1 140
3 Wplaty z tytulu nale2noSci ujqtych na kontach

rozrachunk6w, np. woda, Scieki, czynsze, podatki.
1 0 1 240

Wplaty sum depozytowych (w tym zabezpieczenia jakoSci i
kauci i )  i  sum na zlecenie

1 0 1 240

5 Wplaty z tytulu zwrotu uprzednio pobranych zaliczek oraz
zwrotu nad m iernvch wvdatk6w

101 202, 231,234,
240

6 Wplatv nale2no6ciz tvtulu niedobor6w i szk6d 1 0 1 234,240
7 NadwvZki Srodkow pienieZnvch w kasie 1 0 1 240
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wvplata wvnaqrodzeh i zaliczek na wvnaqrodzenie 231 1 0 1
2 Wyplata ekwiwalentow za uZycie wlasnej odzie?y, pranie

odzie?y, Srodki higieny osobistej onz uzywanie wlasnego
sDzetu

240 101

3 Wvplata zaliczek do rozliczenia 234,240 1 0 1
Wyplaty z tytulu pokrycia zobowiqzafi ujqtych na kontach
rozrachunk6w

202,234,
240

1 0 1

5 Wyplaty na pokrycie strat nadzwyczajnych:
Srodk6w trwalych w budowie
dzialalnoSci operacyjnej
dzialalnoSci ZFSS

080
860
851

1 0 1
1 0 1
10 '1

6 Odprowadzenia qotowki na wlasne rachunku bankowe 240 101
7 Niedoborv kasowe 240 1 0 1
8 Wyplaty sum depozytowych, kaucji i zabezpieczeh

naleZvteqo wvkonania orazz sum na zlecenie
240 1 0 1

9 Wyplaty z tytulu zwrotu nadplat dochodow budZetowych,
tzn. zwroty podatnikom wplat bgdqcych kwotami
nienale2nvmi

240 1 0 1

1 4 Falszywe znaki pienigZ,ne zalrzymane pzez policjq lub
orzekazane do ekspertvzv NBP

240 1 0 1



kow bud2el h
Lo. Tre6c ooeracii Strona WN Strona MA
1 Zwroty dotacji bud2etowych przekazanych w danym roku

(storno poprzedniego zapisu/ zapis techniczny Wn -130
Ma -221)

130 221

2 Wplvw dochodow na rachunek bieZacv 130-2 221
3 Pobranie qotowki do kasy 101 130
4 S plata zobowiqzan przelewem 202,231,234,

240
130

5 Wydatki na pokrycie strat inwestycyjnych -zdarzen
losowvch

860 '130

6 Przelew Srodkow na inwestvcie oraz dotacii budzetowvch 8 1 0 130
7 Przeksiggowanie na koniec roku zrealizowanych

wydatk6w bud2etowych objqtych planem wydatk6w
urzedu, bezpo5rednio z rachunku budZetu

130 860

8 Przeksiggowanie na koniec roku zrealizowanych
wydatk6w bud2etowych objgtych planem wydatkow
urzedu. bezpoSrednio z rachunku budZetu

860 130

Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Wydatki objgte planem finansowym urzqdu zrealizowane z

rachunku bie2qcego jednostki bud2etowej lub z rachunku
budZetu w postaci:
got6wki pobranej z banku do kasy
przelew6w z tytulu splaty zobowiqzan ujqtych na kontach
rozrachunkowych
przelew6w odnoszonych bezpoSrednio w ciezar kosztow

1 0 1
2 0 2 , 2 2 5 , 2 2 9 ,
231,234,240
Zesool 4

130
130

130
2 P rzekazanie dotaci i b udzetowvch 8 1 0 130
3 Przekazanie odpisow na fundusz socialnv 851 130
3 Wydatki objqte planem wydatkow niewygasajqcych

zrealizowane z rachunku biezqcego lub bezpoSrednio z
subkonta Srodkow na wydatki niewygasajqce w formie:
pobrania got6wki z banku do kasy
przelew6w z tytulu zobowi4zafi ujgtych na kontach
rozrachunkowych
przelew6w odnoszonych bezpoSrednio w ciezar kosztow

101
202,225,229,
231,234,240
Zesocsl4

130
130

130

Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatk6w podlega okresowemu przeksiggowaniu na
podstawie sprawozdaf budzetowych na strong Ma konta 800.
Konto 130 w zakresie wydatk6w budzetowych moZe wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza realizaqq

Konto 135 -,,Rachunek Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia"
Konto 135 sluzy do ewidencji Srodk6w funduszy specjalnego pzeznaczenia, a w szczegolnoSci
zakladowego funduszu Swiadczefi socjalnych i innych funduszy, kt6rymidysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje sig wplywy Srodkow pieniq2nych na rachunki bankowe, a na stronie
Ma - wyplaty Srodk6w z rachunk6w bankowych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 135 powinna umozliwi6 ustalenie stanu Srodkow kazdego funduszu.
Konto '135 moZe wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodkow pienigznych na rachunkach

fund
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wplata r6wnowartoSci odpis6w na wlasnv ZFSS 1 3 5 851
2 Wptywy nale2noSci za Swiadczenia dzialalnoSci

f i nansowanej z f u nd u szy s pecj al nego przeznaczenia'.
przypisanych
nieorzvoisanvch

1 3 5
1 3 5

202,234,240
851

3 Przypisane odsetki od Srodk6w funduszy specjalnego
przeznaczenia znajdujqcych sig na rachunkach
bankowvch

1 3 5 851

4 Wolatv oot6wkiz kasv 1 3 5 101
5 Zwroty Srodk6w przelanych uprzednio na rachunek

czek6w ootwierdzonvch
1 3 5 1 3 9



6 Otrzymane dotacje z bud2etow, dobrowolne wplaty i
darowizny pienig2ne na rzecz funduszy specjalnego
orzeznaczenia

135 851

7 Wptywy Srodk6w z tytulu rozliczeri miqdzy poszczegolnymi
f u nd u szam i s oecial neoo orzeznaczenia

135 135

8 Przelewy z tytulu zwrotu zaliczek i po2yczek wraz z
naleZnvmi odsetkami uietvmi iako nale2no6ci

1 3 5 234,240

9 Obciqzenia z tytulu blgd6w iomylek bankowych orazich
korekty

1 3 5 240

10 Wplywy Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia na
rachunki lokat terminowvch

135 135

1 1 Wptyw Srodk6w z tytulu refundacji oplatza uslugi bankowe
oobranvch orzez bank z rachunku ZFSS

1 3 5 240

1 2 Wplaty odsetek za zwlokq w zaplacie nale2no5ci funduszy
s pecj a I n e g o pr zeznaczenia :
przypisanych
nieorzvoisanvch

135
135

240
851

Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Pobranie qot6wki z banku do kasv 1 0 1 135
2 Przelewy na pokrycie zobowiqzafi z tytulu dostaw i uslug

na Eecz dzialalnoSci finansowanej z funduszy
specjalnego ptzeznaczenia oraz z tytulu udzielonych
oo?vczek i zaliczek

202,231,234,
240

1 3 5

3 Przelewy Srodk6w ZFSS przekazanych poza jednostkq
(no. na finansowanie wsoolnvch imorez kulturalnvch itp.)

240,851 135

4 Przelewy Srodk6w z rachunku jednego funduszu na
rachunek inneqo funduszu

1 3 5 1 3 5

5 Przelew z tytulu refundacji wydatk6w pokrytych z innych
rachunk6w bankowvch

240 1 3 5

6 Przekazanie Srodkow do innego banku na potrzeby
zamieiscowych plac6wek tei dzialalnoSci

1 3 5 1 3 5

7 Przekazanie zobowiqzafi wobec budzetu (np. zaliczek na
oodatek dochodowv od os6b fizvcznvch, oplat lokalnvch)

225,851 1 3 5

8 Przekazanie zobowiazan wobec ZUS i PERON 229 1 3 5
9 Zaplacone kary, grzywny, oplaty sqdowe i inne dotyczqce

dzialal no5ci f u nd uszv speci a I n eqo grzeznaczenia
851 1 3 5

10 Wykup wlasnych czekow rozrachunkowych
niepotwierdzonych pokrywanych ze Srodk6w funduszy
s oeci al neoo orzeznaczenia

201,240 135

1 1 Zwrot niewykorzystanych Srodk6w otrzymanych na
okreSlone zadania zlecone i inne

240,851 1 3 5

12 Przekazanie Srodk6w funduszy specjalnych na rachunki
lokat terminowych

1 3 5 1 3 5

13 Obciq2enia bankowe z tytulu oplat za uslugi bankowe
(optaty dotyczqce rachunku Srodkow ZFSS podlegajq
zwrotowi z rachunku biezqcego jednostki, gdyz stanowiq
koszt dzialalnoSci iednostki)

240 135

1 4 Bledv w wvciaoach bankowvch i ich sorostowania 240 1 3 5

Konto 139 - ,,lnne rachunki bankowe"
Konto 139 sluZy do ewidencji operacji dotyczqcych Srodk6w pieniq2nych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych ni2 rachunki biezqce i specjalnego przeznaczenia.
W szczeg6lno5ci na koncie 139 prowadzisiq ewidencjg obrotow na wyodrqbnionych rachunkach
bankowych:
1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkq budzetowq;
2) czek6w potwierdzonych;
3) sum depozytowych;
4) sum na zlecenie;
5) Srodk6w obcych na inwestycje.



Na koncie 139 dokonuje sig ksiqgowan wylEcznie na podstawie dowod6w bankowych, z zwiqzku z
czym musi zachodzic pelna zgodno6c zapis6w konta 139 migdzy ksiggowo6ciq jednostki a
ksiqgowo5ciq banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje sig wplywy wydzielonych Srodk6w pienig2nych z rachunk6w
biezqcych oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje sig wyplaty Srodkow pieniq2nych dokonane z wydzielonych
rachunk6w bankowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnic podzial wydzielonych Srodk6w
na rodzaje, atak2e wedlug kontrahent6w.
Konto 139 mo2e wykazywa6 saldo Wn, ktore oznacza stan Srodkow pienigznych znajdujqcych siq na

Konto 140 -,,Kr6tkoterminowe papiery warto6ciowe i inne Srodki pienig2ne"
Konto 140 sfuZy do ewidencji krotkoterminowych papier6w wartoSciowych i innych Srodkow
pieniqZnych, ktorych warto6c wyazonajest zar6wno w walucie polskiej, jak iw walucie obcej (w tym
czeki i weksle obce).

in rachunkach
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wptwv Srodk6w z tvtulu otwartei akredvtvwv bud2etowei 1 3 9 140
2 Wptyw na rachunek pomocniczy r6wnowartoSci

wstrzymanych kaucji gwarancyjnych przy zaplacie za
uslugi remontowo - budowlane wykonane dla jednostek
bud2etowvch

1 3 9 240

3 Wplata na pomocniczy rachunek bankowy jednostek
budZetowych sum depozytowych, z tytulu kaucji i
zabezoieczen ia o ien ie2neoo

'139 240

A Odprowadzenie z kasy przyjgtych w got6wce kaucji i
zabezpieczenia pieniqZnego a w kohcu roku takZe
niedobranych w terminie wynagrodzeh pracownikow
iednostek budZetowvch

1 3 9 1 3 5

5 Wpfyw Srodkow na pokrycie potwierdzonych czek6w
rozrachunkowvch

1 3 9 1 3 5

o Wpfuw Srodk6w na zadania zlecone 1 3 9 240
7 Bledv w wvciaqach bankowvch i ich sprostowania 1 3 9 240
8 Odsetki od sum depozytowych i sum na zlecenie

stanowiqcych wtasno6i osob fizycznych, prawnych i
innych jednostek organizacyjnych (z wyjqtkiem
pafistwowych jednostek budZetowych i ich gospodarstw
pomocniczvch)

1 3 9 202

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
I
I Pokrycie zobowiEzan rozrachunkowym czekiem

ootwierdzonvm ied nostki budZetowei
202,231,240 1 3 9

2 Pokrvcie zobowiazan z akredvtvwv budZetowei 202.231.240 1 3 9
3 Pobranie z sum na zlecenia qotowki do kasy 1 0 1 240
4 Przelewy z tytulu zaplaty zobowiqzan pokrywanych z sum

na zlecenie lub pokrvwanvch z wstrzvmanvch kaucii
202,240 1 3 9

5 Przelewy z tytulu zwrotu kaucji, sum zabezpieczenia i
innvch sum deoozvtowvch

231,240 1 3 9

6 Zwrot n iewvkorzystan Vch S rod k6w na zadania zlecone 240 1 3 9
7 Bledy w wyciaqach bankowych i ich sprostowania 240 139
8 Obciqzenia bankowe nieprzypisanych tytulu kosztow

prowadzenia rachunku niepzypisanych oplat za operacje:
dotvczace obcvch sum 240 1 3 9

9 Wplata na dochody budZetowe r6wnowartoSci
oprocentowania naliczonego od depozyt6w zwiqzanych z
posteDowan iam i sadowvm i lu b adm in istracvinvm i

225 1 3 9

10 Wplata na dochody budzetowe z tytulu wyga6niqcia prawa
wlaSciciela do depozvtu

240 1 3 9



Na stronie Wn konta 140 ujmuje siqzwigkszenia stanu kr6tkoterminowych papierow warto6ciowych i
innych Srodk6w pieniqznych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu kr6tkoterminowych papier6w
wartoSciowych i innych Srodkow pienigZnych.
Ewidencja szczegofowa do konta 140 powinna umo2liwie ustalenie:
1) poszczegolnych skladnik6w krotkoterminowych papier6w wartoSciowych i innych Srodkow
pienigznych;
2) wyrazonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczeg6lnych kr6tkoterminowych papierow
warto6ciowych i innych Srodkow pienigZnych z podzialem na poszczegolne waluty obce;
3) wartoSci krotkoterminowych papier6w wartoSciowych i innych Srodk6w pieniqznych
powierzonych poszczegolnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 moZe wykazywai saldo Wn, kt6re oznacza stan kr6tkoterminowych papier6w
W Srodk6w
LD. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zak u p obcych pap ierow wartoSciowy ch przeznaczon ych

do obrotu (w cenie nabycia)
140 1 0 1 , 1 3 5

2 Czekiobce otrzymane na pokrycie:
naleznoSci ujgtych na kontach rozrachunk6w
nale2no5ci nieujqtych tytulu przychod6w nieujgtych na
kontach rozrachunk6w

140

140

221 ,221 ,
234,240\
720,750,
760. 851

3 Przyjqcie weksla obcego na pokrycie nale2noSci (przed
terminem jego platnoSci)
wartoSc netto, tj. po potraceniu dyskonta
dvskonto

140
140

202,221,240
750

4 Zwrot weksli obcvch orzezbank lub kontrahenta 140 140
5 Przelewy Srodk6w miqdzy rachunkami bankowymi

jednostkiw przypadku otrzymania dowod6w bankowych z
innvmidatami

140 '130.  135.  139

o Przekazanie czeku obcego do banku w celu jego wykupu
(Wn 140 a-sumv pienieZne w drodze Ma 140 a-czekiobce

140 140

7 P rzywr6cen ie poprzed n iej warto6ci kr6tkoterm i nowych
papier6w warto5ciowych w przypadku ustqpienia przyczyn
ie iobni2enia

140 750

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
I
I WartoSc sprzeda nych kr6tkoterm i nowych papier6w

warto5ciowvch (w wartoSci na dzieh sprzedaZv)
751 140

2 Realizacja czek6w obcych przez bank (wplyw Srodkow na
rachunek bankowy)

130,  135,  '139 140

3 Zwrotz banku niewykupionego czeku obcego (Wn 140 a-
czeki obce Ma '140 a-sumv pienieZne w drodze)

140 140

4 Zwrot wystawco m czek6w niezr ealizowanych przez bank
(Ma'140 a-czekiobce)

202,221,234,
240

140

5 Wykup weksli przez dlu2nlka lub bank 1 0 1 . 1 3 0 . 1 3 5 140
6 Taplata innemu kontrahentowi wekslem obcym lub

przekazanie weksla obcego do skupu:
wartoSc netto (po potraceniu dyskonta)
dvskonto

202,240
751

140
140

7 Niedobory inwentaryzacyjne kr6tkoterminowych papier6w
warto6ciowych lub innych Srodk6w pienieZnych

240 140

8 Wplywy Srodk6w pienigZnych w drodze:
na rachunki bankowe 130 ,135 ,  139 140

I Odpisanie weksli obcych przedawnionych lub
nieSciaqalnvch

7 6 1 , 8 5 1 140

10 Wptyw Srodk6w za zgloszony do wykupu czek obcy (Ma
140 a-sumv pienieZne w drodze)

1 3 0 .  1 3 5 . 1 3 9 140

1 1 Zm n iej szen ie warto6ci krotkoterm i nowych pap ier6w
wartoSciowvch na dzieh bilansowv z tvtulu utratv warto6ci

751 140

Konto 141 -,,Srodki pienig2ne w drodze"



Konto 141 sluZy do ewidencji Srodkow pieniq2nych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje sig zwigkszenia stanu Srodk6w pienigznych w drodze, a na stronie
Ma - zmniejszenia stanu Srodk6w pienigZnych w drodze.
Srodki pienigZne w drodze sq ewidencjonowane na przelomie okresu sprawozdawczego.
Konto 141 mo2e wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienig2nych w drodze.
Zesp6l 2 -,,Rozrachunki i roszczenia"
Konta zespolu 2 ,,Rozrachunki i roszczenia" slu2q do ewidencji krajowych i zagranicznych
rozrach u n k6w otaz roszczei.
Konta zespolu 2 slu2q tak2e do ewidencji rozliczen Srodk6w bud2etowych, wynagrodzen, rozliczen
niedoborow, szk6d i nadwyzek oraz wszelkich innych rozliczefizwiqzanych z rozrachunkami i
roszczeniam i spornymi.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do kont zespolu 2 powinna umozliwi6 wyodrgbnienie
poszczeg6lnych grup rozrachunk6w, rozliczei i roszczen spornyc.h, ustalenie przebiegu ich rozliczei
oraz stanu nale2noSci, rozliczeh, roszczeh spornych i zobowiqzan z podzialem wedlug kontrahent6w
oraz, jeSli dotyczq rozliczefi w walutach obcych - wedlug poszczegolnych walut a przy rozliczaniu
Srodk6w europejskich r6wnie2 odpowiednio w podziale na programy lub projekty.
Konto 201 - ,,Rozrachunkiz odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 sluZy do ewidencji rozrachunkow i roszczefi krajowych i zagranicznych z tytulu dostaw,
rob6t i uslug, w tym rownie2 zaliczek na poczet dostaw, rob6t i uslug oraz kaucji gwarancyjnych, a
takZe nale2no5ci z tytulu przychod6w finansowych.
Konto 201 obci4Za sig za powstale nale2noSci i roszczeniaoraz splatq izmniejszenie zobowiqzafi, a
uznaje za powstale zobowi1zaniaoraz splatg izmniejszenie nale2noSci i roszczefi.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 202 powinna zapewni6 mo2liwo56 ustalenia naleZno5ci
i zobowiqzafi krajowych i zagranicznych wedtug poszczegolnych kontrahentow.
Konto 201 mo2e miec dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i roszczefi, a saldo Ma - stan

Konto 201 -,,Rozrachunki z odbiorcami"
Konto 201 slu2y do ewidencji rozrachunkow i roszczen krajowych i zagranicznych z tytulu dostaw,
robot i uslug, w tym rownie2 zaliczek na poczet dostaw, rob6t i uslug oraz kaucji gwarancyjnych, a
tak2e nale2noSci z tytulu przychodow finansowych.
Konto 201 obciqZa siq za powstale nale2noSci i roszczeniaoraz splatq izmniejszeniezobowi4zan, a
uznaje za powstaNe zobowiqzaniaoraz splatq izmniejszenie naleZnoSci i roszczeh.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnic moZliwoSc ustalenia naleznoSci
i zobowi4zari krajowych i zagranicznych wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w.
Konto 201 moZe mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no5ci i roszczeh. a saldo Ma - stan

Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 VAT naleZny od dokonanej spzedaZy, naliczony w

fakturach VAT i fakturach korvquiacvch
201 225

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wplatv naleZnoSci- nale2neqo podatku VAT 101 ,130 201

nad t z zvsluqulacvch nale2noSci
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zaplatazobowiqzan za dostawy i uslugi 201 1 0 1 , 1 3 0 , 1 3 5 , 1

39
2 WartoS6 niedobor6w i szkod w dostawach, za kt6re

odpowiada dostawca oraz inne tytuly zmniejszenia
zobowiqzafi wobec dostawcow (np. uznane przez
dostawce reklamacie iednostki)

201

080.  4. . . .  851

3 Pokrycie zobowiqzan z akredytywy lub czekiem
ootwierdzonvm

201 1 3 9

4 Zaakceptowane przez dlu2nikow nale2noSci od
dostawcow z tytulu kar i odszkodowafl umownych
zwiazanvch z dostawami

201 760

5 Od pisan ie zobowiqzan ( przedawn ionych i u m ozonych ) :
1 ) DzialalnoSci eksploatacyjnej
-z tytulu odsetek

-z pozostalych dostaw
2)DzialalnoSci finansowanej z funduszy celowych i
s pecj a I neg o pr zeznaczenia
3)Dzialalno5ci inwestycyjnej (Srodk6w trwalych w budowie

201

201
201
201

201

750

760
760
851

080



6 Komoensata zobowiazan z naleZnoSciami 201 201
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zobowiqzania wynikajqce z faktur VAT lub rachunk6w z

tytulu rob6t i uslug:
WartoSciw cenie zakupu i niepodlegajqcy odliczeniu VAT
dotyczqcy"
- dzialal no5ci eksploatacyj nej
- sum na zlecenie
- dziafalnoScifinansowanej z funduszy celowych i
fu nd uszy specjal n ego przeznaczenia

2) WartoSci naliczonego w fakturach VAT
podlegajqcego odliczeniu (w calo5ci lub

czgSci) od VAT naleznego

013,4. . .
240
013,8s1

225

201

2 ZobowiEzania wobec dostawc6w z tytulu wymagalnych
odsetek i kar umownych"
DzialalnoSci eksploatacyj nej
- kary
-odsetki zazwlokq w zaplacie

2) DzialalnoSci i nwestycyj n ej ( kary
umowne i odsetki za zwlokq)

Dzialalno6cifinansowanej z funduszy celowych i funduszy
soecial neoo orzeznaczenia

761
751
080

851

201

3 Naliczone ro2nice kursowe walut obcych zwigkszajqce
zobowiqzan ia wobec dostawc6w:
-dzialalnoSci operacyjnej
-dzialalno6ci funduszy celowych i funduszy specjalnego
przeznaczenia
-dzialalno5ci inwestycyinei (Srodk6w trwalych w budowie

751
851

080

201

Konto 221 - ,,Nale2no6ci z tytulu dochodow bud2etowych"
Nale2no6ci z tytulu pozostatych dochod6w bud2etowych
Konto 221 sluzy do ewidencji nale2noScijednostek z tytulu dochodow budZetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmqe sig ustalone na dany rok bud2etowy nale2no6ci z tytulu dochodow
bud2etowych i zwroty nadplat.
Na stronie Ma konta 221 $mu1e sig wplaty naleZnoSci z tytuNu dochod6w bud2etowych oraz odpisy
(zm niejszenia) naleZnoSci.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 221 powinna byc prowadzona wedlug dlu2nikow i podzialek
klasyfikacji bud2etowej.
Konto 221 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci z tytulu dochod6w

dochoda saldo Ma - stan nostkl budzetowet z tvtufu nadpfat w tvch dochodacn
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Faktury wystawione odbiorcom z tytulu Swiadczonych

uslug:
warto66 netto 221

700

2 Faktury dotyczqce sprzedaZy skladnik6w majqtkowych:
wartoS6 netto 221 760

3 Odsetki od niewplaconych w terminie dochodow
budZetowych w por6wnaniu do stanu na koniec
ooorzednieqo kwartalu

221 750

4 Przypisy naleZno6ci z tytulu podatku i oplat pobieranych
pzezurzqd

221 720.750.760

5 Przypis wplywu podatku VAT z urzqdu skarbowego w
nowvm roku budZetowvm za rok ubieqlv

221 760

6 Zmnieiszenia orzvoisu (zapis ze znakiem uiemnvm) 221 700,720,750,760
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA
1 Wolatv naleznoSci budZetowvch 130 221
2 Wplaty pozostalych nale2noSci podatkowych

bezoo5rednio na rachunek budzetu (zapis r6wnoleqlv do
130 221



ksieqowania Wn 133, Ma 901 ewidencii bud2etu)
3 Zaplata n ale2noSci podatkowych przez przen ies ien ie

wlasnoSci rzeczy lub praw majqtkowych w trybie art. 66 S
I okt2 Ordvnacii podatkowei

011,020 221

4 Taolata odsetek od pozostalvch nale2noSci podatkowych 130 221
5 Wplata za faktury wystawione odbiorcom:

na rachunek urzqdu (zapis rownolegly do ksiqgowania Wn
133, Ma 901 w ewidencj i  budzetu)

130 221

6 Zw r oly dochod6w bu dzetowych n ie nale2n ie wplaconych
lub orzeczonych do zwrotu oraz nadptat, wyplat
oprocentowania za nieterminowy zwrot nadplat (ze
znakiem minus)

130 221

7 Wpiyw podatku VAT z urzqdu skarbowego w nowym roku .
budZetowvm za rok ubieqlv

130 221

Na kontach szczeg6lowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznegokonta22l
dokonuje sig w nastqpujqcy sposob:
-ksiqgowania dotyczqcego rozrachunkow z poszczegolnymi podatnikamiz tytulu naleZnych i
wplaconych przez nich podatk6w podlegajqcych przypisaniu na ich kontach.
Na stronie Wn konta szczegolowego ksiqguje siq np.:
a) przypisy nale2noSci
b) odsetki zazwlokq i inne nale2noSci uboczne w kwocie wpNaconej
c) zmniejszenie przypisu ze znakiem minus
na stronie Ma konta szczegolowego ksigguje siq:
zwrot nadplaty ze znakiem minus
odpisy z tytulu nale2nego podatnikowi oprocentowaniaza nieterminowy zwrot nadplaty
wptaty dokonane na rachunek bieZ4cy urzqdu
wygaSnigcie zobowiqzania podatkowego wskutek potrqcenia, o kt6rym mowa w art. 65 $ 1 ordynacji
podatkowej
zaplatg dokonana za poSrednictwem banku, kt6ry obciqzyl rachunek bieZqcy podatnika z tytulu
zaplaty podatku, a nie przekazal tych Srodk6w na rachunek bie2qcy urzqdu.
Konto 225 - ,,Rozrachunki z bud2etami"
Konto 225 sluZy do ewidencji rozrachunkow z budZetami, w szczegolno5ci z tytulu dotacji, podatkow,
nadplat w rozliczeniach z budZetami.
Na stronie Wn konta 225 $m$e siq nadplaty oraz wplaty do bud2etu, a na stronie Ma - zobowiqzania
wobec budZetow i wplaty od budZet6w.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 225 powinna zapewnic moZliwoS6 ustalenia stanu nale2noSci i
zobowiqzan wedlug kazdego z tytul6w rozrachunk6w z budZetem odrqbnie.
Konto 225 moZe mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci, a saldo Ma - stan zobowiqzan
wobec bud2et6w.
Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Przelewy z tytulu innych zobowiqzafi wobec bud2etu

finansowanych ze Srodkow:
bud2etowych
funduszy celowych i innych funduszy specjalnego
Dlzeznaczema

225
225

130
135

2 NaleznoSci od bud2etu z tytulu nadplat podatkow
uprzednio naliczonych:
dotyczqce koszt6w dzialalno5ci finansowanej i funduszy
celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia
wplaconych w imieniu pracownikow (np. podatku
dochodoweqo od osob fizvcznvch)

225

225

851

231

3 WartoSci naliczonego w fakturach VAT
podlegajqcego odliczeniu (w caloSci lub czg6ci) od VAT
nale2neqo

225 201

4 Faktury korygujqce VAT zmniejszajqce sumy podatku
nal iczoneg o przy zakupach d otyczqcych dzialal no5ci
obietei VAT (zaois uiemnv)

225 201

3 Przeksiggowanie na koniec kaZdego miesiqca podatku
VAT nalezneoo

225 241

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA



1 Naliczone zobowiqzania podatkowe, cla i opfaty
obciazaiace kosztv lub fundusze

080. 403. 851 225

2 Naliczony i potrqcony na listach plac podatek dochodowy
od osob fizvcznvch

231,240 225

3 Naliczone odsetki naleZne budzetowi z tytulu zwlokiw
zaolacie zobowiazah

0 8 0 , 7 5 1 , 8 5 1 225

4 VAT naleZny od sprzedaZy:
wynikajqcy z wystawionych dla odbiorcow faktur i faktur
korygujqcych
wq kasv fiskalnei

201

101

225

225
5 VAT nalezny od otrzymanych zaliczek, zadatk6w i

przedplat na podstawie wvstawionvch faktur
130 225

6 Przeksiggowanie na koniec kazdego miesiqca podatku
VAT naliczoneoo

241 225

Konto 229 - ,,Pozostale rozrachunki pub|icznoprawne"
Konto 229 slu2y do ewidencji innych ni2 z budzetami rozrachunk6w publicznoprawnych, a w
szczeg6lnoSci z tytulu ubezpieczeh spolecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujm$e sig naleZnoSci oraz splatq izmniejszenie zobowiqzan, a na stronie
Ma - zobowiqzania, splatg i zmniejszenie nale2no5ci z tytulu rozrachunk6w publicznoprawnych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 229 powinna byc zapewnic mo2liwo5c ustalenia stanu naleZnoSci i
zobowi4zan wedlug tytul6w rozrachunk6w otaz podmiotow, z kt6rymidokonywane sq rozliczenia.
Konto 229 mo2e wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no5ci, a saldo Ma - stan

Konto 231 - ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzef "
Konto 231 sluzy do ewidencji rozrachunkow z pracownikami jednostki i innymi osobami lizycznymi z
tytulu wyplat pienigZnych i Swiadczefi rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrgbnymi przepisami, do
wynagrodze6, a w szczeg6lnoSci naleZnoScizapracq wykonywanq na podstawie stosunku pracy,
umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
1) wyplaty pieniqZne lub przelewy wynagrodzei;
2) wyplaty zaliczek na poczet wynagrodzen;
3) wartoS6 wydanych Swiadczef rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeh;
4) potrqceniawynagrodzehobciq2ajqcepracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje siq zobowiqzania jednostki z tytulu wynagrodzefi.

n .
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Przelewy skladek do ZUS - na FunduszUbezpieczen

Soolecznvch i Fundusz Pracv oraz do PFRON
229 1 3 0 .  1 3 5 . 1 3 9

2 Naliczenie zasilk6w pokrywanych przez ZUS, ktore ujgto
na listach wvnaorodzei

229 231

3 Wvplata Swiadczen ZUS nieobietvch lista wvnaqrodzefi 229 1 0 1 , 1 3 0 , 1 3 5
4 Od pisan ie zobowiazah przedawnionvch 229 760, 851
5 Przelew skladki PZU 229 130
Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Naliczone skladki placone przezptacodawcq na Fundusz

Ubezpieczen Spolecznych i na Fundusz Pracy oraz
PERON od wynagrodzefl:
dzialalnoSci operacyjnej
dzialalnoSci inwestycyjnej (Srodki trwale w budowie)
dzialalnoScifinansowanej z funduszy celowych i innych
fu nd uszy s pecjal nego przeznaczenia
ookrvwanvch z sum na zlecenie

405
080

851

240

229
229

229

229
2 Naliczenie skladek na Fundusz Ubezpieczei Spolecznych

placone pzez pracownika, ktore sq potrqcane z
wvnaqrodzen

231 229

3 Otzymane przelewy zZUS z tytulu przewy2ki
wyplaconych Swiadczei ponad sktadki na FUS iFP oraz
zwrotu nadplat skladek

130 ,131 ,135 229



z tvtulu
LD. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Wyplata wynagrodzeh i zaliczek na poczet

wynagrodze6, zasilk6w chorobowych oraz zasilk6w
rodzinnych i innych pokrywanych ze Srodk6w ZUS, oraz
ekwiwalent6w ujqtych na listach plac:
got6wkq z kasy
orzelewem na konta pracownik6w

231
231

101
130

2 Potrqcenia dokonane na liScie plac z tytulu:
podatku dochodowego od os6b fizycznych
skladek na Fundusz Ubezpieczefi Spolecznych
placonych lprzez pracownikow z wlasnych Srodkow
skladek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe
skladek i zwrotu po?yczek do PKP oraz aliment6w i
i n n ych zobowiEzan p racown i k6w
nierozliczonych zaliczek i innych nale2no5ci od
pracownik6w
oplat za Swiadczenia dzialalnoSci socjalnej
(nieprzvpisanvch)

231

231
231

231

231

231

225

229
229

240

234

851
3 Odpisan ie przedawnionych zobowiqzan z tytulu

wynagrodzefi dotyczqcych :
dzialalnoSci operacyjnej
dzialalnoSci funduszy celowych i innych funduszy
s pecial neqo przeznaczenia

231
231

760
851

4 ObciqZenia z tytulu nadplaty wynagrodzei:
dzialalnoSci operacyjnej
dzialalno6ci funduszy celowych i innych funduszy
soecial neoo orzeznaczenia

231
231

404
851

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
4

I Naliczone w listach wynagrodzenia brutto obciqzajqce:
koszty dzialalno6ci operacyj nej
kosZy inwestycji (5rodk6w trwalych w budowie)
straty nadzwyczlne dzialalnoSci operacyjnej
fundusze celowe i inne fundusze specjalnego
olzeznaczenta

404
080
860

851

231
231
231

231
2 Naliczone zasilki kt6re pokrywa ZUS wyplacane na

podstawie listv wvnaqrodzen
229 231

3 Odpisanie naleZno5ci przedawnionych i umorzonych:
dzialal no5ci operacyjnej
dzialalnoSci funduszy celowych i innych funduszy
s oeci a I n eo o or zeznaczenia

761
851

231
231

4 Przeksiqgowanie roszczefi spornych dotyczqcych
wvnaorodzei

240 231

6 Wynagrodzenia pokrywane ze Srodk6w otrzymanych do
wvplatv od innvch iednostek (iednostek sum na zlecenie)

240 231

Ewidencja szczegolowa do konta 231 powinna byd prowadzona wedlug podzialek klasyfikacji
budZetowej oraz powinna zapewni6 mozliwoSd ustalenia stan6w nale2noSci izobowiEzaf z tytulu
wynagrodzen i Swiadczen zaliczanych do wynagrodzeh.
Konto 231 moZe wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleZnoSci, a saldo Ma - stan

Konto 234 - ,,Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 slu2y do ewidencji nale2noSci, roszczefi i zobowi4zah wobec pracownikow z innych tytul6w
ni2 wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje siq w szczegolnoSci:
1) wyplacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciqZajqce jednostkq;
2) naleznoSci od pracownikow z tytulu dokonanych przez jednostkq Swiadczen odplatnych;
3) naleZnoSci i roszczenia od pracownikow z tytulu niedobor6w i szk6d,
4) zaplacone zobowiqzania wobec pracownikow.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
1) wydatki wyloZone pzez Wacownikow w imieniu jednostki;
2) rozliczone zaliczki i zwroty Srodk6w pieniqZnych;



stan zobowiazan wobec pracownikow
LD. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wplaty sum do rozliczenia (zaliczek) i splata zobowiqzan

wobec oracownikow:
gotowkq
z rachunkow bankowvch

234
234

1 0 1
1 3 0 . 1 3 5 , 1 3 9

2 Nale2noSci z tytulu niedobor6w i szkod 234 240
3 Od pisan ie zobowiqzan przedawn ionych :

dzialalnoSci operacyjnej
dzialalnoSci funduszy celowych i innych funduszy
soecial neoo or zeznaczenia

234
234

760
851

4 Nalezno5ci z tytulu roszczefi spornych zasqdzonych na
rzecz jednostki:
roszczenie podstawowe
zasadzone nale2noSci dodatkowe

234
234

240
290

Lo. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Pokryte przez pracownikow z pobranej zaliczki lub z

wlasnych Srodk6w:
koszty:
dzialalnoSci operacyjnej
inwestycji (Srodk6w trwalych w budowie)
dzialalno6ci funduszy celowych i innych funduszy
s pecj a I n e g o przeznaczenia
dzialalno5ci finansowanej przez inne jednostki (z sum na
zlecenie)

401,402,409
080

851

240

234
234

234

234
2 Wplaty sum niewykorzystanych zaliczek oraz na

pokrycie nale2noSci od pracownikow z pozostalych
tytulow:
do kasy
na rachunki bankowe

10 '1
1 3 0 ,  1 3 5 , 1 3 9

234
234

3 NaleZno6ciod oracownikow potracone na liScie
wvnaorodzefi

231 234

4 Odpisanie nale2noSci umozonych, przedawnionych lub
o nieistotnej wartoSci:
dzialal noSci operacyjnej
dzialalno5ci funduszy celowych i innych funduszy
soecial neqo orzeznaczenia

761
851

234
234

5 Skierowanie roszczei do sadu 240 234
6 Odpisanie naleZnoSci, na kt6re uprzednio ksiqgowano

od pis aktua I izujqcy na le2no5ci w ciqZa r pozostalych
kosZ6w operacyinvch lub koszt6w finansowych

290 234

3) wplywynaleZnoSciodpracownikow
Zaliczki wyplacone pracownikom w walutach obcych mozna ujmowac, do czasu ich rozliczenia, w
rownowartoSci waluty polskiej ustalonej przy wyplacie zaliczki.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnic mo2liwoSc ustalenia stanu
nale2no5ci, roszczefi izobowrqzanzposzczegolnymi pracownikamiwedlug tytul6w rozrachunk6w.
Konto 234 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i roszczei, a saldo Ma -

Konto 240-1 -,,Pozostale rozrachunki"
Konto 240 sluzy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleZnoSci i roszczen orazzobowiqzan
nieobjqtych ewidencjq na kontach 201-234. Konto 240-1 moZe byc u2ywane r6wnieZ do ewidencji
po|yczek i r62nego rodzlu rozliczert, a 1e,k2e kr6tko- i dlugoterm inowych naleznoSci funduszy
celowych.
Na stronie Wn konta 240-1 ujmuje siq powstale nale2noSci i roszczenia oraz splatq i zmniejszenie
zobowiqzafi, a na stronie Ma - powstale zobowiqzania oraz splatq i zmniejszenie naleznoSci i
roszczefi.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 240-1 powinna zapewni6 ustalenie rozrachunk6w,
roszczefi i rozliczen z poszczegolnych tytul6w.
Konto 240-1 moZe mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i roszczeft, a saldo Ma - stan
zobowiqzafi



Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
1 Zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie, kaucji, sum

zabezpieczenia oraz wvplata su m depozvtowvch
240-1 1 0 1  ,  1 3 9

2 Wyplacone zaliczki na inwestycje wsp6lne realizowane przez
innvch inwestorow

240-1 130

3 Wyplacone inwestorom zastgpczym Srodki na sfinansowanie
zleconei im inwestycii, ktora sami rozliczaia

240-1 130

4 NaleZnoSci od jednostek i osob fizycznych niebgdqcych
pracownikamiz tytulu zwrotu poniesionych w ich imieniu
wvdatkow

240-1 1 0 1 . 1 3 0 . 1 3 5

5 Ujawnione niedobory i szkody:
-got6wki
-podstawowych Srodk6w trwalych - wartoSc nieumorzona (W
przypadku uznania niedoboru za zawiniony)
-kr6tkoterminowych papierow wartoSciowych i innych
Srodk6w pieniqZnych
-inwestycji (Srodk6w trwalych w budowie)
-obcvch skladnik6w maiatkowvch

240-1
240-1

240-1
240-1
240-1

101
011

030, 140
080
201,240

6 Kompensata nadwyZek z niedoborami 240-1 240
7 Rozliczenie nadwy2ek pozostalych Srodk6w trwalych i

zbior6w bibl iotecznvch
240-1 760

8 Rozliczenie nadwyzki Srodk6w trwalych umazanych
stopniowo oraz inwestvcii (Srodk6w trwalvch w budowie)

240-1 800

I Nadwyzki Srodkow obrotowych zaliczone do pozostalych
przvchod6w operacvi nych

240-1 760

10 Wvksieoowan ie nadwvZek oozornvch 240-1 011,101
1 1 Roszczenia z tytulu niedoborow.

-wartoS6 ewidencyjna niedoboru (Ma 240-1 analityka
,, Rozl iczen ie roZnic inwentaryzacyj nych")
-dodatnia r6Znica miqdzy wartoSciq ewidencyjnq a wartoSciq
roszczenia

240-1

240-1

240-1

290
12 Roszczenia sporne:

-z tytulu dostaw
-z tytulu sprzedaZy
-z tvtulu naleZnoSci od oracownikow

240-1
240-1
240-1

201
201
231,234

13 Zasadzone naleZnoSci (kosztv postepowania i odsetki) 240-1 290
1 4 Wyplaty z kasy dotyczqce sum na zlecenie i depozytowych,

odorowadzenia wolat do banku
240-1 1 0 1

1 5 Niesluszne obciqzenia i korekty pomylkowych uznafi
bankowvch

240-1 1 3 0 .  1 3 5 . 1 3 9

1 6 NaleZnoSci z tytuNu odszkodowan przyznanych przez
ubezoieczvciela

240-1 760. 860

1 7 Od pisa n ie zobowi4zafi p rzedawn io nych dotyczqcych
dzialalnoSci:
- operacyjnej
- inwestycyjnej - nie rozlicz. Srodk6w trwalych w budowie
- funduszv celowvch

240-1
240-1
240-1

760
080
851

1 8 Naliczenie ekwiwalentu za u2ywanie Wzez ptacownik6w
wlasnej odzieZy, material6w i sprzqtu, za pranie odzie2y w:
-dzialalnoSci operacyjnej
-inwestycji (Srodk6w trwalych w budowie)
-dzialalnoSci funduszy celowych i innych funduszy
s oeci a I neo o or zeznaczenia

405
080
851

240-1
240-1
240-1

1 9 Przelewv zaiecia wvnaqrodzenia dla komornika 240-1 240-1
20 Wyplata diet dla Radnych i sottys6w oraz ekwiwalent6w

pienieZnvch za uZwanie samochod6w osobowvch
240-1 101 ,130

21 Wyplata stypendi6w, akcyzy dla rolnik6w, wydatkow
realizowanvch orzez iednostki OSP

240 101 ,130

Lp. TreSc operacii Strona WN Strona MA



4
I Wplaty nale2no5ci 101 ,130 ,

135 ,139
240-1.851

2 Otrzymane sumy na zlecenie, kwoty zabezpieczenia nale?y-
tego wykonania umowy oraz wplaty sum depozytowych:
-do kasy
-na inne rachunki iednostki bud2etowei

1 0 1
1 3 9

240-1
800

3 Zobowiqzania z tytulu potrqcefi dokonanych na listach plac
narzecz iednostek innvch niZ bud2et iZUS

231 240-1

+ Umozenie nale2noSci oraz odpisanie nale2no6ci
przedawnionych lub nieistotnych obciqZajqce:
-pozostale koszty operacyjne
-koszty dzialalnoSci inwestycyjnej (Srodki trwale w budowie)
-koszty dzialalnoScifunduszy celowych i innych funduszy
soecial neqo orzeznaczenia

761
080

851

240-1
240-1

240-1
5 Ujawnione nadwyzki:

-gotowkiw kasie
-Srodkow trwalych umarzanych stopniowo
-pozostalych Srodk6w trwalych w uZywaniu
-inwestycii (Srodkow trwalych w budowie)

101
011
013
080

240-1
240-1
240-1
240-1

6 Przviecie efekt6w inwestvcii wsp6lnvch od inneoo inwestora 01  1 ,  020 240-1
7 Przyjgcie Srodk6w trwalych uzyskanych w wyniku inwestycji

prowadzonej i rozliczanej pzez inwestora zastgpczego (na
oodstawie fakturv)

0 1 1 , 0 1 3 ,
020

240-1

8 Rozliczenie niedobor6w i szk6d w wyniku:
-kompensaty z nadwy2kami
-uznania za straty
-uznania za pozostale koszty operacyjne
-uznan ia za zwiqkszalqce koszty dzialalno6ci
-uznania za zmniqszajqce fundusz jednostki (niedobory
podstawowych Srodk6w trwatych w wartoSci nieumorzonej)
-obciq2enia osob i jednostek odpowiedzialnych, jeSli wyrazily
na to zoode

240-1
080,  851,
860
761
0 8 0 ,  4 . . . ,  8 5 1
800

234.240-1

240-1
240-1
240-1
240-1
240-1

240-1
I Roszczenia oddalone przezsqd, na kt6re uprzednio

dokonano odoisu aktualizuiaceoo
290 240-1

1 0 Wyksiqgowanie r62nicy miqdzy sumA roszczenia a warto5ciq
niedoboru w zwiqzku z oddaleniem roszczenia ptzez sqd lub
uznaniem za nie6ciaoalne

290 240-1

1 1 Niesluszne uznania i korektv mvlnvch obciaZefi bankowvch 1 3 0 .  1 3 5 . 1 3 9 240-1
12 Zw iq ksze n i e zob ow iEzafi zw iqzany ch z d e pozyta m i

pienigznymi z tytulu oprocentowania obcych Srodkow
oienie2nvch na rachunku bankowvm

1 3 9 240-1

13 Naliczenie potracen komorniczvch 231,240-1 240-1
1 4 Naliczenie diet dla radnych i soltys6w, ryczaftow

sam ochodowych, stype nd iow, akcyzy d la rol n i k6w, wyd atkow
realizowanvch orzez iednostki OSP

401,402
403, 409

240-1

1 5 Przeksiggowan ie w koszty niezwrocone go Wzez UrzEd
Skarbowv podatku z VAT w danvm roku budzetowvm

403 240-1

1 6 Rozliczenie oodatku VAT za rok ubieqlv (zaois uiemnv) 225 240-1

Konto 241 - Rozliczenie podatku Vat z jednostkq bud2etowq"

Konto 241 sluzy do rozliczenia podatku VAT naleZnego i naliczonego

Lp. Tre6c operacii Strona WN Strona MA
1 Przeksiggowanie na koniec miesiqca podatku VAT naliczonego

za danv miesiac 241 225
2 Przeksiggowanie na koniec miesiqca podatku VAT naleZnego

za dany miesiqc
225 241



3 Rozliczenie podatku VAT naliczonego z urzgdu skarbowego
(ze znakiem minus)

241 130

4 Rozliczenie podatku VAT naliczonego z urzgdu skarbowego w
nowym roku bud2etowym za rok ubiegly (ze znakiem minus)

241 240

5 Rozliczenie podatku VAT naleZnego z urzgdu skarbowego w
nowvm roku budZetowvm za rok ubieqlv (ze znakiem minus)

130 241

Konto 2a5 - Wptywy do wyja6nienia"
Konto 245 sluzy do ewidencjiwplaconych a niewyjaSnionych kwot nale2noSci z tytulu dochodow
bud2etowych.
Na stronie Wn 245 ujmuje siq w szczegolnoSci:
- przeksiggowanie kwoty wyjaSnionych wplat na konto ujmujqce nale2noSci, ktorych dotyczq wpNaty,
-zwroty kwot uznanych w toku wyjaSnienia za nienaleZne.
Na stronie Ma245 ujmuje siq w szczeg6lnoSci kwoty niewyjaSnionych wplat
Ewidencjq analitycznq prowadzi siq wedlug poszczeg6lnych niewyjaSnionych wplat

Konto 290 -,,Odpisy aktualizujqce nale2no6ci"
Konto 290 slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych nale2no5ci wqtpliwe i sporne oraz odsetek od
nale2noSci przypisanych, a niewplaconych do dnia bilansowego. Odpisy aktualizujqce dokonuje sig w
odniesieniu do naleZnoSci wqtpliwych.
Saldo konta 290 oznacza wartoSc odpisow aktualizujqcych nale2noSci oraz wartoSc naleznych, a

Konto 245 moZe saldo tore stan
Lp. Tre6c operacji Strona WN Strona MA
4
I Zwrot oomvlkowo wptaconei kwotv 245 130
2 Zaliczenie w platy po przeprowadzen i u postqpowan ia

wviaSniaiaceqo do orzvchod6w
245 1 3 5 , 1 3 9

3 Zwrot kwot dotyczqcych wplat nale2noSci bud2etowych
pomylkowo wplaconych na inne konto ni2 rachunek bieZqcy
iednostki

245 700,720,750,
760

4 Uznanie wplaty za splatg naleZnoSci po przeprowadzonym
postepowaniu wviaSniaiacvm

245 221

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wplaty na rachunek bie2Ecy jednostki budZetowej kwoty

dotyczqcej nale2noSci z tytulu dochodow budZetowych bez
podania tvtulu wplaty

130 245

2 Wplata na rachunek dochodow jednostek budZetowych,
rachu nek f u nd uszy s pecjal nego ptzeznaczenia, rach u nek
pahstwowych funduszy celowych, inne rachunki bankowe kwot
dotvczacvch nalezno6ci budzetowvch

1 30 .1  35 .1  39 245

kontrahentow tkl
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zmniejszenie stanu naleznosci wyliczonych na koniec kwartalu

w oor6wnaniu ze stanem z poprzednieqo kwartalu
290 221

2 Zm n iejszen ie od p is u aktual izujqcego w zwiqzku z zaplatE:
-nale2noSci gl6wnej i ewentualnych koszt6w postgpowania
dotyczqcych:
dzialal noSci eksploatacyj nej
operacji finansowych
funduszy celowych i innych funduszy specjalnego
orzeznaczenia

290
290
290

760
750
851

3 Zmniejszenie odpisu aktualizujqcego kwotq roszczenie
soorneqo w orzvpadku pzeqrania sprawv w sadzie

290 240

4 Zmniejszenie odpisu aktualizujqcego w zwiqzku z umorzeniem
oraz odpisaniem nale2noSci przedawnionych lub
nieSciaoalnvch

290 201,234,240

5 Zmniejszenie odpisu aktualizujqcego naleZnoSci w zwiqzku z
ustaniem orzvczvn dokonania teqo odoisu

290 760



Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Odpis aktuallzujqcy wqtpliwe nale2no6ci:

-dzialalnoSci eksploatacyj nej
-operacji finansowych
-funduszy celowych i innych funduszy specjalnego
ozeznaczenta

761
751
851

290
290
290

2 Zwiqkszenie odpisu aktualizujqcego o r6wnowartoSc
zwiqkszenia nale2noSci z tytulu zaaqdzonych koszt6w
oosteoowania sadoweoo i odsetek

240 290

3 WartoSc pzypisanych, ale niezaptaconych do dnia
bilansowego odsetek od nale2no5ci:
-funduszy celowych i innych funduszy specjalnego
otzeznaczenta

851 290

4 PrzewyZka roszczenia z tytulu niedoboru skfadnik6w
majqtkowych ponad warto5c bilansowq brakujqcych
skladnik6w

240 290

Zesp6l4 - ,,Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie"
Konta zespolu 4 ,,Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie" slu2q do ewidencji koszt6w w ukladzie
rodzajowym i ich rozliczenia. .Poniesione koszty ujmuje siq w ksiggach rachunkowych w momencie
ich powstania niezaleZnie od terminu ich zaplaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztow
dokonuje siq na podstawie dokument6w korygujqcych koszty (np. faktur korygujqcych).
Nie ksigguje siq na kontach zespolu 4 koszt6w finansowych, zgodnie z odrgbnymi przepisami, z
funduszy celowych i innych oraz koszt6w inwestycji, pozostalych kosztow operacyjnych, koszt6w
operacji finansowych i strat nadzwyczlnych.
Ewidencjq szczegolowq do kont zespolu ,,4" prowadzi sig wedlug podzialek klasyfikacji planu
finansowego orazw przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz otazw spos6b
umo2liwiajqcy sporzqdzenie sprawozdafi finansowych, sprawozdan bud2etowych lub innych
sprawozdan okreSlonych w odrqbnych przepisach obowiqzujqcych jednostkq.
Ewidencjq rodzaju koszt6w prowadzi siq komputerowo na kartach wydatkow, z uwzglgdnieniem
podzialek klasyfikacji budZetowej w poszczeg6lnych paragrafach , gdzie czwarta cyfra oznacza 2rodlo
pochodzenia Srodk6w finansowych. W zwiqzku czwarlq cyfrq,,O" oznacza sig Srodki nie pochodzqce
ze2rodel wspofinansowanych z Unii Europejskiej lub innych 2rodd zagranicznych
Poni2sza tabela przedstawia przykladv stosowanych dekretacii do ks reractl
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wydane do zu?ycia materialy do dzialalno6ci eksploatacyjnej:

bezpoSrednio z zakupu
Zespc>l4 201,234

2 Koszty w wartoSci umorzenia wydanych do u2ywania
pozostalych 5 rod k6w trwalych oraz zbior 6w b i bl iotecznyc h
(umazanvch w 100% w miesiacu oddania do u2ywania)

Zespd 4 072

3 Niedoborv i szkodv uznane zazwiekszaiace kosztv Zesool 4 240
4 Zu2vcie enerqii wo faktur: Zesool 4 201.
5 Odebrane uslugi:

zaplacone gotowkq
do zaplacenia orzelewem

Zespctl4
Zesool 4

1 0 1
201,234

6 Naliczone wynagrodzenia lqcznie z warto5ciq przyslugujqcych
Swiadczefi w naturze zaliczanvch do wvnaqrodzeh

Zespctl4 231

7 Naliczone skladki na:
u bezp ieczen ia s poleczne placone przez ptacod awcg
Fundusz Pracy
Pahstwowv Fundusz Rehabilitacii Osob niepelnosprawnvch

Zespctl4
Zespol 4
Zesool 4

229
229
229

8 WartoSc pzelanych odpis6w na ZFSS (wplyw na rachunek
bankowv ZFSS ksiequie sie Wn 135, Ma 851)

Zespol 4 130

I Podatki, oplaty administracyjne, za trwaly zarzqd
nieruchomoSciamiza wieczyste uzytkowanie gruntow i inne oraz
cla obciaZaia ce kosztv dz iala I n oSci o pe racvi n e i

Zespol 4 201, 234

10 Naliczone ekwiwalenty dla pracownikow za zuzyte do cel6w
sluzbowych wlasne materialy, odzieZ i sprzgt:
poza listq plac
na li5cie olac

Zespcsl4
Zesocsl4

240
231



1 1 Koszty podrozy sluZbowych ataz za przqazdy sluZbowe
samochodami stanowiqcymi wlasno56 osoby delegowanej:
naliczone Tesool 4 234,240

12 Naliczenie oplat za ubezpieczenie majqtkowe, za gospodarcze
u2vtkowanie Srodowiska itp.

Zespol 4 201,234

13 Naliczenie podatku VAT nie zwr6conego w danym roku
budzetowvm (na koniec roku obrotoweoo)

Zespol 4 240

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zmniejszenie koszt6w z tytulu:

korekty obniZajqcej wartoSc kosztow z lat poprzednich w cenie
zakupu lqcznie z niepodlegajqcym odliczeniu VAT uslug lub
material6w wydanych bezpoSrednio do zu2ycia (na podstawie
koryquiacvch dowodow sprzedaZv otrzvmanvch od dostawqow)

201.229.225 Zespol 4

2 Zmniejszenia koszt6w z tytulu zaliczenia ich do dzialalnoSci
finansowanej z funduszy specjalnego ptzeznaczenia lub z
funduszv celowvch

240 Zespol 4

3 Przeniesienie salda poniesionych w roku koszt6w na wynik
finansowv

860 Zespd 4

Konto 400 -,,Amorlyzaqa"
Konto 400 sluzy do ewidencji naliczonych planowanych odpisow amortyzacji od Srodk6w trwalych i
wartoSci niematerialnych i prawnych, od ktorych odpisy umozeniowe sq dokonywane stopniowo
wedlug stawek amortyzacyjnych. Trwala utrata wartoSci przez skladniki majqtku trwalego, okreSlana
jako amortyzacja nieplanowa, nie jest ksiqgowana na koncie 400lecz na koncie 761 ,,Pozostale koszty
operacyjne"
Na stronie Wn konta 400 ujmuje sig naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400
ujmuje siq ewentualne zmniejszenie odpis6w amortyzacyjnych oraz przeniesiente w koncu roku salda
konta na wynik finansowy.
Konto 400 moze wykazywad w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, ktore wyraZa wysokoSc
poniesionych kosztow amortyzacji

Konto 401 -,,Zu?ycie material6w i energii"
Zu2ycie material6w i energii lo zu2ycie material6w podstawowych i pomocniczych, zu2ycie opakowai,
zu?ycie material6w biurowych, zu?ycie zbior6w bibliotecznych,zuZycie energiielektrycznej icieplnej,
zu2ycie cieplej izimnej wody, zuZycie gazu.
Konto 401 sluZy do ewidencji koszt6w zu2ycia materialow ienergii na cele dzialalnoSci podstawowej,
pomocniczej i ogolnego zarzqdu..
Ewidencja dotyczy kosztow zu2ycia w szczegolnoSci: energii elektrycznej, gazu, wody, Srodk6w
czysto5ci, czasopism, material6w biurowych, wyposazenia, itp. Paragrafy klasyfikacji budZetowej
dotyczqce konta 401 . 421, 422, 423, 424, 426.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje sig poniesione koszty, a na stronie Ma konta 401 ujmuje sig
zmniejszenie poniesionych koszt6w otazna dziei bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciqgu
roku kosZ6w na konto 860.
Konto 401 moZe wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, ktore wyra2a wysokoS6
pon iesionych przez jed nostkg koszt6w.

Poni2sza tabela przedstawia prz dekretacli do ksieqowaR wysteputacych operac
Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Umozenie Srodk6w trwalvch oraz wartoSci niematerialnvch i

orawnvcn 400 071
2 Zm nieiszenie od pis6w amortyzacyi nych 071 400
3 Przeniesienie salda na koniec roku obrotowego na wynik

finansowv
860 400

Ponizsza tabela przedstawia przvklady stosowanvch dekretacii do ksieqowan wystept o
Lp. Tre6c operacji Strona WN Strona MA

1 Poniesione koszty z tytulu zakupu materialow i energii 401 201,234,240
2 Korekty faktury lub blqdnego zapisu ze znakiem ujemnym 401 201,234,240

3 Zmniejszenie koszt6w zuZycia material6w ienergiiw roku
nastepnv, a dotvczv roku poprzednieqo

201,
234.240

401



+ Umorzenie pozostalych Srodkow trwalych oraz pozostalych
wartoSci niematerialnvch i prawnvch

401 072

5 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotowego na wynik
finansowv

860 401

Konto 402 -,,Uslugi obce"
Uslugi obce to uslugi Swiadczone przez jednostki, w tym osoby fizyczne prowadzqce dzialalnoSd
gospodarczq, dotyczqce biezqcej dzialalnoSci w zakresie transportu, remont6w, w tym budowlanych,
lqczno6ci itelekomunikacji, informatyki, bankowoSci, poligrafii, konserwacji i napraw, reklamowe,
audytorskie, doradcze, konsultacyjne i inne. Do uslug obcych zalicza sig takZe oplaty zaczynsz,
najem i leasing operacyjny sktadnik6w majqtku trwalego.
Konto 402 sluZy do ewidencji kosztow z tytutu uslug obcych wykonywanych na rzecz dzialalnoSci
podstawowejjednostki. Paragrafy klasyfikacji budZetowej dotyczqce konta 402: 427,428,430, 433,
435, 436, 437, 438,439, 440,
Na stronie Wn konta 402 ujmuje sig poniesione koszty uslug obcych, a na stronie Ma konta 402
ujmuje sig zmniejszenie poniesionych kosztow orazna dziefi bilansowy przeniesienie koszt6w uslug
obcych na konto 860.
Konto 402 moZe wykazywai w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, ktore wyraZa wysokoSc
pon iesionych przez jed nostkq kosztow.

Konto 403 -,,Podatki ioplaty"
Podatki i oplaty obejmujq podatki i oplaty lokalne, w tym podatki od nieruchomoSci i Srodk6w
transportu, podatek akcyzowy, podatek VAT od zakupionych skladnik6w majqtku obrotowego, optaty
skarbowe, oplaty sqdowe i notarialne, roczne oplaty za wieczyste uZytkowanie gruntow, oplaty z tytulu
truvalego zarzEdu nieruchomoSciq, oplaty licencyjne uprawniajqce do wykonywania dzialalnoSci i
generalnie wszystkie inne oplaty o charakterze publicznoprawnym i administracyjnym itp.
Paragrafy klasyfikacji budZetowej dotyczqce konta 403: 285, 443, 448, 449, 450, 451,452, 453, 460,
461.
Na stronie Wn konta ujmuje sig poniesione koszty z ww. tytulow, a na stronie Ma ujmuje sig
zmniejszenie poniesionych kosztow orazna dziefi bilansowy - przeniesienie koszt6w z tego tytulu na
konto 860.
Konto 403 moZe wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, ktore wyraZa wysokoSc
pon iesionych przez jednostkg kosztow

Pontzsza tabela Drzedstawta Drz oo y w r r  v P g r q \

Lp. Tre6c operacji Strona WN Strona MA

1 Poniesione koszty z tytulu zakupu uslug remontowych, uslug
zdrowotnych, uslug pozostalych, uslug telekomunikacyjnych,
lnternetu, usluq dot. wvkonania ekspertvz , analiz i opinii

402 201,234,240

2 Korektyfaktury lub blqdnego zapisu ze znakiem ujemnym, w
tym zmniejszenie koszt6w uslug zdrowotnych, uslug
remontowych, uslug pozostalych, uslug telekomunikacyjnych,
f nternetu, uslug dot. wykonania ekspertyz ,analiz i opinii

402 201.234.240

3 Zmniejszenie koszt6w w roku nastgpnym, a dot. roku
ooorzednieoo

201,234,240402

4 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotowego na wynik
finansowv

860 402

PonEsza tabela stosowanVch dekretacli do 'ac

Lp. Tre6c operacji Strona WN Strona MA

1 Poniesione kosztv podatk6w i oplat 403 201.234.240
2 Zmniejszenie koszt6w roku biezqcego, korekty faktur lub

bledneoo zaoisu( ze znakiem uiemnvm)
403 201,234,240

3 Zmniejszenie koszt6w w roku nastgpnym, a dot. roku
ooorzednieoo

201,234,240403

4 Naliczenie podatku VAT nie zwr6conego w danym roku
bud2etowvm (na koniec roku obrotoweoo )

403 240

5 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotoweoo na wvnik 860 403



Konto 404 - ,,Wynagrodzenia"
Wynagrodzenia obejmujq wartoSci wynagrodzenia brutto wyplacanego w formie pienig2nej.
Konto 404 slu2y do ewidencji kosztow dzialalnoSci podstawowej z tytulu wynagrodzeh z pracownikami
i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracQ, umowy zlecenia, umowy o
dzielo, umowy agencyjnej lub prowizyjnej oraz innych um6w zgodnie z odrqbnymi przepisami.
Wynagrodzenia obejmujq paragrafy klasyfikacji budzetowej: 401, 404, 410, 417.
Na stronie Wn konta ujmuje siq kwotg naleZnego pracownikom i innym osobom fizycznym
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrqcei zro2,nych tytulow dokonywanych na listach plac).
Na stronie Ma ksiqguje sig korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztow dzialalno6ci podstawowej
z tytulu wynagrodzen oraz na dziefi bilansowy przenosi siq je na konto 860.
Konto 404 moze wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraZa wysokoSd
poniesionych przez jed nostkq kosztow.
Konto na koniec roku nie wykazuje salda.

Konto 405 - ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia"
Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia obejmujq skladkiz tytulu ubezpieczeh spoNecznych
oplaconych ze Srodk6w pracodawcy, sktadki na Fundusz Pracy, skladki PFRON, odpisy na zakladowy
fundusz Swiadczeri socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeh. Paragrafy klasyfikacji
budZetowej, ktore dotyczq konta 405: to: 302, 411, 412, 414, 444.
Konto 405 slu2y do ewidencji kosztow dzialalnoSci podstawowej z tytulu r62nego rodzaju Swiadczeft
na Eecz pracownikow i osob fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace, umowy o dzielo i
innych um6w, ktore nie sq zaliczane do wynagrodzen.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje sig poniesione koszty z tytulu ubezpieczei spolecznych i Swiadczen
narzecz pracownik6w ios6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, umowy o dzielo i
innych um6w, ktore nie sqzaliczane do wynagrodzeh.
Na stronie Ma konta ujmuje sig zmniejszenie kosztow z tytulu ubezpieczenia spolecznego i Swiadczeh
na zecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ, umowy o dzieto i
innych um6w.
Konto 405 mole wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraZa wysokoSc
pon iesionych przez jednostkq koszt6w.
Konto 405 na koniec roku nie wykazuje salda.

PoniZsza tabela przedstawia prz kladv stosowa dek oo Drvvu lqu I E I  A L

Lp. Tre5c operacji Strona WN Strona
MA

1 Poniesione koszty wynagrodzeri pracownik6w oraz os6b
'fizvcznvch zatrud n ionych na podstawie u m 6w cywi I noprawnych

404 231

2 Zmniejszenie koszt6w roku biezqcego, korekty wynagrodzen lub
bledneqo zapisu ( ze znakiem uiemnvm)

404 231

3 Zmniejszenie koszt6w w roku nastqpnym, a dot. roku
ooorzednieoo

231 404

4 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotowego na wynik
finansowv

860 404

Poni2sza tabela dekretacii do ksieqowah w AU

Lp. Tre6c operacji Strona
WN

Strona
MA

1 Koszty ubezpieczeh i innych Swiadczeh dla pracownik6w os6b
fizvcznvch

405 201,229,
234.240

2 Korekty koszt6w lub blgdnego zapisu roku bieZqcego (ze znakiem
uiemnvm)

405 201,229,
234.240

3 WartoSc pzelanych odpis6w na ZFSS (wplyw na rachunek bankowy
ZFSS ksiequie sie Wn 135, Ma 851)

405 851

Zmniejszenie koszt6w w roku nastqpnym, a dot. roku poprzedniego 201,229,
234,240

405

5 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotowego na wynik
finansowv

860 405

Konto 409 - ,,Pozostale koszty rodzajowe"



Konto 409 sluzy do ewidencji koszt6w dzialalnoSci podstawowej, kt6re nie kwalifikujq siq do ujqcia na
kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje sig w szczegolnoSci zwroty wydatk6w za u?ywanie
samochod6w prywatnych pracownikow do zadan slu2bowych, koszty krajowych izagranicznych
podr62y sluZbowych, koszty zorganizowanych szkoleri dla pracownik6w, koszty ubezpieczefi
majqtkowych i osobowych, odprawy z tytulu wypadk6w przy pracy oraz innych koszt6w niezaliczanych
do koszt6w dzialalnoSci finansowej i pozostalych koszt6w operacyjnych. Paragrafy klasyfikacji
budZetowej dotyczqce konta 409: 300, 303, 311, 324, 326, 441, 442, 443, (w tym: zwrot podatku
akcyzowego dla rolnik6w.. oplata zadoz6r techniczny, skladka nazecz,,Bractwa KuZnic"), 459,470.
Na stronie Wn konta ujmuje siq poniesione koszty z ww. tytul6w, a na stronie Ma ich zmniejszenie
otazna dzieh bilansowy ujmuje sig przeniesienie poniesionych koszt6w na konto 860.
Konto 404 mo2e wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraza wysokoSc
pon iesionych przez jednostkq kosZow.
Konto 409 na koniec roku nie wykazuje salda

Konto 490-,,Rozliczenie koszt6w"
Konto 490 wystqpuje w jednostkach ewidencjonujqcych koszty na kontach 400411 i stuZy do
rozliczania kosztow w czasie za poSrednictwem konta 640. Saldo konta 490 na koniec roku przenosi
sig na konto 860. Na koniec roku konto 490 nie wykazuje salda.

Zesp6l6 -,,Produkty"
Konta zespolu 6 sluzq do ewidencji przychod6w, rozchod6w i stanu produktow wytworzonych przez
jednostkq w postaci wyrob6w gotowych lub polfabrykat6w przechowywanych w magazynach
wlasnych i obcych oraz uslug zakoficzonych, lecz niesprzedanych do konca okresu
sprawozdawczego , wzglqdnie nieprzekazanych odbiorcom ,do wykonania odchyleh od cen
ewidencyjnych produkt6w , a ponadto do ujqcia kosztow rozliczanych w innym czasie niZ je
poniesiono, t1. do rozliczeh miqdzyokresowych kosZow.
Konto 640-,,Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w"
Konto 640 sluzy do ewidencji:
-kosztow dzialalnoSci operacyjnejjuZ poniesionych, ale dotyczqcych przyszlych okres6w
s prawozdawczych ( rozliczefi m iqdzyokresowych czyn nych),
-rezeru na prawdopodobne zobowi4zania przypadlEce na dzialalnoSc okresu biezqcego, a
dotyczqce wykonania przyszlych Swiadczefi zwiqzanych z bie2qcq dzialalnoSciq ( w tym z tytulu
gwarancji i rgkojmi i za sprzedane produkty dlugotrwalego uZytku)
-prawdopodobnych zobowiqzan za Swiadczenia na rzecz jednostki oraz przyszlych Swiadczef na
zecz pracownikow, a takle przyszlych Swiadczeh wobec nieznanych os6b, jeSli kwotq zobowiqzania
mozna oszacowa6 w spos6b wiarygodny, mimo 2e data powstania zobowiqzania nie jest jeszcze
znana.
MoZna ztezygnowae z rozliczeh migdzyokresowych kosztow, nieistotnych co do wielkoSci wyniku lub
koszt6w wystgpujqcych z tego samego tytulu i przechodzqcych z roku na rok w zblizonej wysoko5ci.

Zespol T -,,Przychody, dochody i koszty"
Konta zespoluT ,,Przychody, dochody i kosZy" sluzq do ewidencji:
1) przychod6w i kosztow ich osiqgniqcia z tytulu sprzeda2y produkt6w, towar6w, przychod6w i
koszt6w operacji finansowych oraz pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych;
2) podatk6w nieujgtych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, ktore wplywajq na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.
Ewidencjq szczegolowq prowadzi sig wedlug pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb
planowania, analizy i sprawozdawczo6ci oraz obliczenia podatkow.

PoniZsza tabela Kfaov s dek do I  v v g

Lp. Tre56 operacji Strona
WN

Strona MA

1 Pozostale koszty rodzajowe 409 201,234,240

2 Korekty koszt6w lub blgdnego zapisu roku bie2qcego -ze
znakiem uiemnvm

409 201.234.240

3 Zmniejszenie kosztow w roku nastgpnym, a dot. roku
ooorzednieoo

201,
234.240

409

4 Przeniesienie salda konta na koniec roku obrotowego na wynik
finansowv

860 409



Konto 700 -,,Sprzeda2 produkt6w i koszt ich wytworzenia"
Konto 700 slu2y do ewidencji przychodow ze sprzeda2y na zecz obcych jednostek, wyrob6w
gotowych, p6lfabrykat6w i wszelkiego rodzaju uslug.
Na stronie Wn ksigguje sig koszt wytworzenie koszt wytworzenia produkt6w, zmniejszenie
przychod6w ze sprzeda2y z tytulu uznanych reklamacji oaz z innych tytul6w dokumentowanych
fakturami korygujqcymi VAT lub notami uznaniowymi.
Na stronie Ma konta 700 ujmuje sig przychody ze sprzeda2y na podstawie faktur (np. uslug za
dostarczanie wody i odbi6r Sciek6w otaz za najem i dzierZawq lokali) w korespondencji z kontami
zesoolu 1 i 2.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 700 powinna zapewni6 wyodrqbnienie przychod6w z
tytulu dochodow bud2etowych wedlug pozycji planu finansowego
W koicu roku obrotowego saldo konta 700 przenosi sig na konto 860.
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

Konto 720 -,,Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych"
Konto 720 slu2y do ewidencji przychodow z tytulu dochodow budZetowych. Na stronie Ma konta 720
ujmuje siq przychody z tytulu dochod6w budzetowych oraz ich zmniejszenia z zapisem ujemnym (np;
oplata adiacencka, oplata zasprzedaZ napojow alkoholowych, oplata zazlqcie pasa drogowego,
dotacje i subwencje, podatki ioplaty lokalne itp..)
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 720 powinna zapewni6 wyodrqbnienie przychod6w z
tytulu dochod6w bud2etowych wedlug pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochod6w budZetowych ewidencja szczeg6lowa jest
prowadzona wedlug zasad rachunkowoSci podatkowej, natomiast w zakresie podatk6w pobieranych
przez inne organy ewidencjg szczegolowq stanowiq sprawozdania o dochodach budZetowych
sporzqdzane przez le organy.
W kohcu roku obrotowego saldo konta720 przenosi sig na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
Konto 750 - ,,Przychody finansowe"
Konto 750 sluZy do ewidencji przychodow finansowych niestanowiqcych dochod6w budZetowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje siq przychody z tytulu operacjifinansowych, a w szczeg6lno5ci
przychody ze sprzeda?y papier6w wartoSciowych, przychody z udzialow i akcji, dywidendy oraz
odsetki od udzielonych pozyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w
wartoSciowych oraz odsetki zazwlokq w zaplacie nale2noSci, dodatnie r6znice kursowe orazich
zmniejszenia z zapisem ujemnym.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 750 powinna zapewni6 wyodrgbnienie przychod6w
finansowych z tytulu udzial6w w innych podmiotach gospodarczych, naleZne jednostce odsetki od
po2yczek izaplacone odsetki zazwlokq od nale2noSci.
W kohcu roku obrotowego przenosi sig przychody finansowe na strong Ma konta 860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 75't - ,,Koszty finansowe"
Konto 751 sluZy do ewidencji koszt6w finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje siq w szczeg6lnoSci wartoS6 odsetek od kredyt6w i poZyczek, odsetki
zazwlokq w zaplacie zobowi4zah, z wyjqtkiem obciq2l4cych inwestycje w okresie realizaqi, dyskonto
przy sprzedaZy weksli, czekow obcych i papierow wartoSciowych, ujemne r62nice kursowe, z
wyjqtkiem obciqZlEcych inwestycje w okresie realizaQi oraz ich zmniejszenia z zapisem ujemnym.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnic wyodrqbnienie w zakresie
kosztow operacji finansowych - zarachowane odsetki od poZyczek i odsetki za zwlokq od zobowiqzaf .
W koricu roku obrotowego przenosi siq koszty operacji finansowych na stronq Wn konta 860 (Ma
konto 751 ).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
Konto 760 - ,,Pozostale przychody operacyjne"
Konto 760 sluzy do ewidencji przychodow niezwiqzanych bezpoSrednio ze zwyklq dzialalnoSciq
jednostki, w tym wszelkich innych przychodow ni2 podlegajqce ewidencji na kontach .700,720,730,
750.
W szczegolnoSci na stronie Ma konta 760 ujmuje siq:
1) przychody ze sprzeda?y materialow w wartoSci cen zakupu lub nabycia material6w;
2) przychody zesprzedaZy Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych i inwestycji;
3) zwrot naliczonego podatku VAT ( z roku poprzedniego),
4) koszty upomnieh,
5) wynagrodzenie platnika podatku dochodowego,



6) refundacja wynagrodzefi z Powiatowego Urzgdu Pracy,
7) warto66 sprzedanych skladnik6w majqtkowych.
8) pozostale przychody operacyjne, do ktorych zalicza sig w szczegolnoSci odpisane przedawnione
zobowiqzania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodplatnie otrzymane Srodki obrotowe;
oraz ich zmniejszenia z zapisem ujemnym.
W koicu roku obrotowego przenosi siq pozostale przychody operacyjne na strong Ma konta 860, w
korespondencjize stronq Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 - ,,Pozostale koszty operacyjne"
Konto 761 slu2y do ewidencji kosztow niezwiqzanych bezpoSrednio ze zwyklq dziafalnoSciq jednostki.
W szczegolnoSci na stronie Wn konta 761 ujmuje sig:
1) koszty osiqgnigcia pozostalych przychod6w w warto6ci cen zakupu lub nabycia materialow;
2) pozostale koszty operacyjne, do kt6rych zalicza sig w szczeg6lnoSci kary, odpisane
przedawnione, umorzone i nieSciqgalne naleznoSci, odpisy aktualizujqce od naleZnoSci, koszty
postqpowania spornego iegzekucyjnego oraz nieodplatnie przekazane Srodkiobrotowe.
Trwala utrata wartoSci przez skladniki majqtku trwalego, okreSlana jako amortyzacja nieplanowa, nie
jest ksiggowana na koncie 400 lecz na koncie 761 ,,Pozostale koszty operacyjne"
W koricu roku obrotowego przenosi siq na strong Wn konta 860 pozostale koszty operacyjne, w
korespondencji ze stronq Ma konta 76'1.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Zesp6l 8 - ,,Fundusze, rezenvy i wynik finansowy"
Konta zespolu 8 slu2q do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji zbudZetu, rezerw i
rozliczeh m iqdzyokresowych przychod6w.
Konto 800 - ,,Fundusz jednostki"
Konto 800 sluZy do ewidencji r6wnowartoSci majqtku trwalego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje siq zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwigkszenia,
zgodnie z odrqbnymi przepisami regulujqcymi gospodarkq finansowq jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sig w szczeg6lnoSci.
1) przeksiqgowanie, w roku nastqpnym pod datq przyjqcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubieglego z konta 860;
2) przeksiqgowanie, w koicu roku obrotowego, dotacjiz budzetu i Srodk6w bud2etowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 8'10;
3) r6znice z aktualizaqi Srodk6w trwalych;
4) wartoS6 sprzedanych i nieodplatnie przekazanych podstawowych Srodk6w trwalych i
inwestycji;
5) wartoSc pasyw6w przejgtych od zlikwidowanych jednostek;
Na stronie Ma konta 800 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
1) przeksiggowanie, w roku nastqpnym pod datq przyjqcia sprawozdania finansowego, zysku
bilansowego roku ubieglego z konta 860;
2) wplyw Srodkow przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
3) r62nice zaktualizacji Srodk6w trwalych;
4) nieodplatne otrzymanie Srodk6w trwaNych i inwestycji;
5) aktywa przejgte od zlikwidowanych jednostek;
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnic mo2liwoSc ustalenia przyczyn
zwigkszeh i zmniejszeh funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, ktore
oznacza stan funduszu
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Strata bilansowa z roku poprzedniego (ksiggowanie pod datq

przviecia bilansu zarok ubieqlv)
800 860

2 Przeksiqgowanie salda konta 130 na koniec miesiqca lub
roku (zrealizowane dochodv urzedu)

800 130

3 Przeksiggowanie r6wnowartoSci przekazanych w danym roku
budZetowym dotacji oraz Srodk6w wydatkowanych na
inwestycje, z rachunku urzqdu lub budzetu, pod datq 31
qrudnia

800 8 1 0

4 WartoSc nieumozona zlikwidowanych, sprzedanych lub
n ieod platn ie orzekazanv ch Srod kow trwalvch

800 011

5 Wyksiggowanie kosztow spzedanych lub nieodplatnie
przekazanvch inwestvcii (Srodk6w trwalvch w budowie)

800 080

6 Dotvchczasowe umozenie uzvwanvch oodstawowvch 800 071



Srodk6w trwalych otrzymanych nieodplatnie lub zwr6conych
przez inne jednostki organizacyjne jednostki samozqdu
tervtorialneoo

7 Zmniejszenie wartoSci ewidencyjnej Srodkow trwalych w
wvniku aktualizacii ich wartoSci

800 011

8 Zwigkszenie dotychczasowego umorzenia w wyniku
aktualizacii warto5ci Srodk6w trwalvch

800 071

9 Wyksiqgowanie poniesionych koszt6w na inwestycje bez
efektu qospodarczeqo

800 080

Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
I Zysk bilansowy z roku poprzedniego (ksiggowanie pod datq

przviecia bilansu zarok ubieqlv)
860 800

2 Przeksiqgowanie wydatkow urzgdu na pod datq ostatniego.
dnia roku budZetoweqo

130 800

3 R6wnowarto6d Srodkow budzetowych wydatkowanych z
rachunku urzedu lub budzetu na finansowanie inwestvcii 8'10

800

4 Warto6c nieodplatnie otrzymanych Srodkow trwalych,
inwestycji oraz wartoSci niematerialnych i prawnych (w tym
takZe zwr6convch Drzez inne iednostki orqanizacvine)

011 ,020 ,080 800

5 Zwigkszenie dotychczasowej wartoSci poczqtkowej
podstawowych Srodk6w trwalych w wyniku aktualizacji ich
wartoSci

01 1,  020,  080 800

Konto 810 -,,Dotacje bud2etowe, platno6ciz bud2etu Srodkow europejskich oraz Srodkiz
bud2etu na inwestycje"
Konto 810 stuzy do ewidencji:
1) dotacji przekazanych z bud2etu przez dysponent6w Srodkow budZetu w czqSci uznanqza
wykorzystane lub rozliczone;
2) r6wnowartoSci wydatkow dokonanych przez jednostki budZetowe ze Srodk6w budZetu na
finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje sig dotacje przekazane przez dysponent6w Srodk6w bud2etu w
czgSci uznanejza wykorzystane lub rozliczone oraz r6wnowartoSc Srodkow budZetowych
wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostek bud2etowych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje sig przeksiqgowanie, w koficu roku obrotowego, salda konta 8'10 na
konto 800 ,,Fundusz jednostki".

Konto 840 -,,Rezenry i rozliczenia migdzyokresowe przychod6w"
Konto 840 sluzy do ewidencjiprzychod6w zaliczanych do przyszlych okres6w oraz innych rozliczeh
migdzyokresowych i rezerw.

Na koniec roku konto 810 nie salda.
Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
1 Przekazane z rachunku bie2qcego urzgdu dotacje dla:

innych jednostek samozqdu terytorialnego
podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych, kt6rym
zlecono wykonanie zadafi wlasnych jednostki samozqdu
terytorialnego
podmiotow naleZacvch do sektora finans6w oublicznvch

8 1 0

8 1 0

8 1 0

'130

130

130
2 Rozliczenie dotacji w roku, w ktorym zostala udzielona (w

wvsokoSci udzielenia)- zaoisem uiemnvm
8 1 0 130

3 RownowartoSd Srodk6w budZetowych wydatkowanych z
rachunku urzedu lub budZetu na finansowanie inwestvcii

8 1 0 800

Lp. Tre56 ooeracii Strona WN Strona MA
1 Przeksiggowanie w kohcu roku sumy dotacji

przekazanych w ciqgu roku i r6wnowartoSci Srodkow
budZetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji
objgtych planem finansowym uzqdu (jeZeli, zwrot dotacji
nastqpuje w nastqpnym roku na rachunek bie2qcy
budZetu to wplata ta jest zaliczana do dochodow
bud2etowvch iednostki idochodow budZetu qminv (S 291)

800 8 1 0



Na stronie Ma konta 840 ujmuje siq utworzenie i zwiqkszenie rezerwy, a na stronie Wn - ich
zm n iejszenie I u b rozwiqzanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje sig r6wnie2 powstanie i zwiqkszenia rozliczen miqdzyokresowych
przychodow, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodow roku obrotowego
lub zyskow nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnic moZnoSc ustalenia stanu.
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwigkszei i zmniejszei;
2) rozliczen migdzyokresowych przychodow z poszczeg6lnych tytul6w oraz przyczyn ich
zwiqkszei i zmniejszeh.
Konto 840 mo2e wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan rezerw i rozliczen migdzyokresowych

Konto 851 -,,Zakladowy fundusz Swiadczef socjalnych"
Konto 851 slu2y do ewidencji stanu oraz zwigkszeh izmniejszeh zakNadowego funduszu Swiadczefr
socjalnych.
Srodki pieniqZne tego funduszu, wyodrgbnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje sig na
koncie 135 ,,Rachunki Srodk6w funduszy specjalnego ptzeznaczenia". Ewidencja szczeg6lowa do
konta 851 powinna pozwolic na wyodrqbnienie:
1) stanu, zwigkszeh izmniejszeh zakladowego funduszu Swiadczei socjalnych, z podzialem
wedlug 2rodd zwigkszen i kierunkow zmniejszen,
2) wysokoSci poniesionych koszt6w i wysokoSci uzyskanych przychod6w przezposzczeg6lne
rodzale dzialalno5ci socjalnej.

\  zY l

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Rozwiqzanie lub zmniejszenie rezerwy na skutek:

-ujqcia zobowiqzan
-wvoaSn ieci a otzvczvn utworzen ia rezerwv

840
840

201, 234,240
750, 760

2 Zarachowanie przychod6w przyszlych okres6w do
przvchod6w ze spzeda2v daneqo okresu

840 750, 760

3 Przeksiggowanie czgSci dlugoterminowych naleZnoSci
budZetowych podlegajqcych splacie w danym roku (np. z
tvtulu sorzedaZv maiatku trwaleoo)

840 750, 760

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Utworzenie rezerw na przyszle zobowiqzania w cigZar:

-pozostalych koszt6w
-kosZow finansowych
-strat nadzwvczainvch

761
751
860

840
840
840

2 Wptaty z tytulu przychodow zaliczonych do przyszlych
okres6w (np. za uslugi, kt6re bqdq wykonywane w
nastepnvch okresach)

1 0 1 840

3 Fakturowane zaliczki i przedplaty dotyczqce przyszlych
dostaw lub usluq wykonywanvch przez dostawcow

202,234,240 840

4 Przypisanie dlugoterminowych nale2noSci budZetowych
podleqaiacvch zaplacie w latach nasteonvch

226 840

Saldo Ma konta 851 wvraZa stan funduszu Swiadczen socialnvch
Lp. Tre6c operacii Strona WN Strona MA
1 Przelew Srodk6w z budZetu ZFSS na finansowanie

wsp6lnej dzialalnoSci socjalnej lub z tytulu udzialu w
pokryciu kosztow dzialalnoSci socjalnej prowadzonej pzez
inna iednostke

851 130

2 Koszty zwiqzane z prowadzo nE Wzez jed nostkq
dzialalnoSciq socjalnq:
- wplyw Srodk6w na rachunek specjalny
-zaplacone bez ujmowania na kontach rozrachunk6w
-ujgte jako zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug
-zwrot Srodkow do bud2et6w (np.;GOPS )
-przelew podatku od wyplaconych Swiadczefi dla
oracownik6w

1 3 5
851
851
851

851

851
1 3 5
201
1 3 5

1 3 5
3 Koszty z tytulu:

zaplaconych lub naliczonych kar nieujgtych odsetek za
n iete rm i n ow q zaplatq zobow i4zan
sozedaZv lub likwidacii Srodkow trwalvch sluZacvch

851 101,  135,201,
240



dzialalnoSci socjalnej
przedawnienie lub odpisania naleZnoSci

851
851

201,240
201, 234,240

4 Zmniejszenia funduszu z tytulu umorzenia po?yczekz
ZFSS lub innvch nale2noSci

851 234.240

5 Odpisy aktualizujqce nalezno5ci wqtpliwe tego funduszu
(dokonvwane na dziefi bilansowv)

851 290

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Wplyw Srodk6w do kasy lub na rachunek ZFSS z tytulu

nieprzvpisanvch wczeSniei naleznoSci
101 ,135 851

2 Srodki otrzymane od innych jednostek z tytulu ich udzialu
w pokrvwaniu kosztow wspolnei dzialalnoSci socialnei

135,240 851

3 Darowizny Srodkow obrotowych na rzecz dzialalno5ci
socialnei

1 0 1 . 1 3 5 . 3 1 0 851

4 Zmniejszenie odpisu aktualizujqcego naleznoSci w
przvoadku ustania gtzvczvnv, dla kt6rei dokonano odpisu

290 851

Konto 860 - ,,Wynik finansowy"
Konto 860 sluZy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W koicu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje sig sumq:
1) poniesionych koszt6w w korespondencji z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405,409 490;
2) wartoSci sprzedanych materialow w korespondencji z kontem 720;
3) kosZ6w operacjifinansowych, w korespondencjiz kontem 751 oraz pozostalych koszt6w
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
Na stronie Ma konta 860 ujmuje sig w koricu roku obrotowego sumq:
1) uzyskanych przychodow, w korespondencji z kontem 720;
Saldo konta 860 wyraZa na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratq
netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku nastgpnym, pod datq przyjqcia

2. Konta pozabilansowe
Konto 950 -,,Zam6wienia publiczne"

f inan na konto 800
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

A Obrotv w ciaqu roku
1 Straty nadzuy czalne s powod ow ane zdar zeni a m i tru d nym i

do przewidzenia
860 Konta zespol6w

1 .2 ,  3
B Ustalenie wvniku finansoweqo w koncu roku obrotoweqo
1 Przeksiggowanie w kohcu roku obrotowego:

poniesionych koszt6w ujmowanych na koncie 4...
am ortyzacj i podstawowych 5 rod k6w trwalych oraz
warto5ci niematerialnych i prawnych
pozostalych koszt6w operacyjnych
kosztow finansowvch

860

860
860
860

4 . . . .

400
761
751

C Pneksiqgowanie w nastqpnym roku pod datq przyjgcia
sprawozdania finansowego - bilansu dodatniego wyniku
Evsku) za rok poprzedni

860 800

Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA
A Obrotv w ciaou roku

I Otzvmane wolatv na ookrvcie strat 130,240 860
2 Przvznane odszkodowanie na ookrvcie strat 240 860
B Ustalenie wvniku finansoweqo w koncu roku obrotoweeo
2 Przeksiggowanie w koncu roku obrotowego:

Przychod6w z tytulu sprzedaZy produkt6w i uslug
przychodow z tytulu dochod6w budZetowych
przychodow finansowych
oozostalvch orzvchodow ooeracvinvch

700
720
750
760

860
860
860
860

c Przeksiqgowanie w nastgpnym roku, pod datq przyjgcia
sprawozdania finansowego - bilansu urzqdu ujemnego
wvn iku fin an soweqo Gtratv)

800 860



Konto 950 sluZy do ewidencji ewidencji zakupionych towarow, uslug i rob6t budowlanych w kwotach
netto ponizej progu stosowania ustawy Prawo zamowieh publicznych.
Konto 980 -,,Plan finansowy wydatkow bud2etowych"
Konto 980 slu2y do ewidencji planu finansowego wydatk6w bud2etowych dysponenta Srodkow
bud2etowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje siq plan finansowy wydatk6w budzetowych orazjego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje siq:
1) r6wnowartoSezrealizowanychwydatkowbud2etowych;
2) wartoSc planu niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych do realizacjiw roku nastgpnym;
3) wartoS6planuniezreal izowanegoiwygaslego.
Ewidencja szczegolowa do konta 980 jest prowadzona w szczeg6lowoSci planu finansowego
wydatk6w budZetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 981 -,,Plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w"
Konto 981 sluzy do ewidencji planu finansowego niewygasajqcych wydatk6w budZetowych
dysponenta Srodk6w budZetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje siq plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje siq:
1) r6wnowarto5e zrealizowanych wydatk6w budZetowych obciqZajqcych plan finansowy
niewygasajqcych wydatkow budzetowych;
2) wartoSc planu niewygasajqcych wydatkow budZetowych w czqSci niezrealizowanej lub
wygaslej.
Ewidencjg szczegolowq do konta 981 prowadzi siq w szczegolowoSci planu finansowego
niewygasajqcych wydatk6w budzetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 991 - ,, Rozrachunki z inkasentami z tytulu pobieranych przez nich podatk6w
podlegajqcych przypisaniu na kontach podatnik6w,,
Na koncie 991 - ewidencjonuje siq kwoty naleZne do pobrania i pobrane przez inkasentow:
Na stronie Wn konta 991 ksiqguje siq:
a) przypisy w wysoko6ci naleZno6ci do pobrania,
b) odsetki za zwlokq i inne naleznoSci uboczne w kwocie wplaconej;
Na stronie Ma konta 991 ksiqguje siq:
a) wplaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieZqcy urzqdu,
b) wplaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzqdu,
c) odpisy kwot nale2noSci przypisanych inkasentowi do pobrania, ale niepobranych.
Na koncie 991 ksiggowan dokonuje siq nie stosujqc zasady dwustronnego zapisu.
Konto 998 - ,,Zaanga2owanie wydatkow bud2etowych roku bie2qcego"
Na stronie Wn konta 998 ujmuje siq:
1) rownowartoSc sfinansowanych wydatk6w budZetowych w danym roku bud2etowym;
2) r6wnowarto!;czaanga2owanych wydatkow, kt6re bgdq obciqZaly wydatki roku nastqpnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje siqzaanga2owanie wydatkow, czyliwartoSc um6w, decyzji i innych
postanowien, kt6rych wykonanie spowoduje konieczno56 dokonania wydatk6w budzetowych w roku
bieZqcym.
Ewidencja szczegolowa do konta 998 prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrqbnieniem planu niewygasajqcych wydatk6w.
Na koniec roku konto 998 nie salda
Lp. TreSc ooeracii Strona WN Strona MA
4
I Zaksiqgowanie na koniec roku kwoty zrealizowanych w

danym roku wydatkow objgtych planem finansowym
urzedu iednostki samozadu terytorialneqo

998

2 Zaksiggowanie na koniec roku kwoty wydatk6w objgtych
wykazem wydatkow niewygasajqcych z uplywem roku
bud2etoweoo

998 999

3 Zaksiqgowanie na koniec roku r6znicy miqdzy sumq
zaangazowania wydatkow (obroty strony Ma) a
wvkonaniem wvdatkow za danv rok (suma ooz. 1 i 2\

998

Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Zaanoalowanie z lat ooorzednich 999 998
2 ZaangaZowanie bqdqce efektem um6w, decyli iinnych

oostanowiei z lal ooorzednich. kt6rvch realizacia
998



spowoduje koniecznoSd dokonania wydatk6w w bie2qcym
roku bud2etowvm

3 Warto5c um6w, decyzji i innych postanowiei z bie2qcego
roku, ktorych wykonanie w calo6ci lub czqSci spowoduje
konieczno5c dokonania wvdatkow w roku bieZacvm

998

4 Zwiqkszenie uprzednio zaewidencjonowanego
zaangaZowania wydatkow danego roku w nastqpstwie
zmian um6w, decyzii lub postanowiei

998

5 Zwiqkszen ie zaangazow an ia wydatk6w budzetowych w
wyniku zwigkszenia planu wydatkow i przesuniqcia w
zwiEzku z tym terminu realizacji zadania, planowanego
pierwotnie do realizacjiw przyszlych latach, na rok
bie2acv

998

6 Globalne zaangazowanie z tytulu wynagrodzen ustalone
na poczqtku roku na podstawie um6w o pracg
wymagalnych w danym roku wraz z pochodnymi od
wvnaqrodzeh

998

7 zaanga|owanie zakupu energii, wody, gazu , uslug
telekomunikacyinvch itp.na podstawie faktur

998

8 Korekty zwigkszajqce lub zmniejszajqce (zapisem
czerwon ym ) g lobalne zaangazow an ie d okona n e pod
koniec roku bud2etoweoo

998

9 Zmniejszenie (zapisem czerwonym) uprzednio ujgtego w
ewidencji zaangalowania w wyniku dopuszczalnego w
umowie ograniczenia zakresu rob6t lub dostaw lub w
wyniku aneksu do umowy przesuwajqcego termin
realizacii lub olatnoSci na rok nasteonv

998

10 Zmniejszenie (zapisem czerwonym) zaangaZowania
wydatk6w w wyniku zmniejszenia planu finansowego
wydatk6w na dany rok (zaangaZowania rachunkowego) i
przesunigcia w zwiEzku z tym terminu realizacji zadania
na nasteonv rok

998

1 1 Zaanga2owanie wydatk6w wynikajqce z postanowiefi lub
wyrok6w sqdowych wymagalnych w danym roku
bud2etowvm

998

1 2 Zaanga|owa n ie w przypad kach, gdy zaa n gaZowan ie
prawne i dokonane wydatkiwystgpujq r6wnoczeSnie (np.
zakupy towar6w i material6w, dora2ne naprawy itp.,
zaplacone odsetki zazwlokq w zaplacie zobowi4zafi
podatkowvch)

998

13 Zmniejszenie zaangazowania wydatkow w wyniku zmian
decyzji administracyjnych, porozumien lub postanowiei i
wvrok6w sadowvch

998

1 4 Zobowiqzania na koniec miesiqca wynikajqce z og6lnych
warunk6w dostaw i Swiadczenia uslug nieujqte dotychczas
iako zaanqazowanie Drawne

998

15 Zaksiqgowanie zaangaZowania z tytulu wydatkow ujgtych
w wykazie wydatkow niewygasajqcych, na realizacjq
kt6rvch zostana zawarte umowv w roku nasteonvm

998

Konto 999 - ,,Zaanga2owanie wydatkow bud2etowych przyszlych lat"
Konto 999 sluZy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatkow bud2etowych przyszlych lat oraz
niewygasajqcych wydatkow, kt6re majq by6 zrealizowane w latach nastqpnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje siq rownowartoS6 zaangaZowanych wydatkow budzetowych w latach
poprzednich, a obciq2lqcych plan finansowy roku biezqcego jednostki bud2etowej lub plan finansowy
niewygasajqcych wydatk6w pzeznaczony do realizaqi w roku bieZqcym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje siq wysokoSe zaangazowanych wydatkow lat przyszlych.
Ewidencja szczegolowa do konta 999 prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrqbnieniem planu niewygasajqcych wydatk6w.



Na koniec roku konto 999 moze wykazywac saldo Ma oznaczalqce zaangaiowanie wydatk6w
lat przvszl

Lo. Tre6c operacii Strona WN Strona MA
1 Przeksiggowanie zaangaZowania wydatk6w na poczqtku

roku na konto 998
999 998

Lp. Tre6c operacii Strona WN Strona MA
1 Zaksiqgowanie na koniec roku kwoty wydatkow objgtych

wykazem wydatk6w niewygasajqcych z uplywem roku
bud2etoweqo

998 999

2 Zobowiqzania wynikajqce z zawarlych w bie2qcym roku
budzetowym umow, kt6re w caloSci lub w czg6ci
spowodujq dokonanie wydatk6w budZetowych w
przyszlych latach

999

3 Zobowi4zania powstale w wyniku decyzji i innych
postanowiefi wydanych w bie2Ecym roku z terminem
platnoSci w przvszlvch latach

999

4 Zwigksze n ie j u2 zaewidencjonowane go zaangahowan ia
lat przyszlych w wyniku zmiany um6w, decyli i innych
postanowiei powodujqcych zaniechanie realizacji w
bie2qcym roku lub przesunigcie termin6w platnoSci na lata
przvszle

999

5 Zm n iejszen ie (zap isem czerwonym ) zaanga?ow an ia lat
przyszlych w wyniku zwiqkszenia planu wydatk6w roku
biezqcego (np. w zwiqzku z zaci4gniqciem kredytu lub
pozvskaniem Srodk6w z innvch zr6del)

999


