
Załącznik Nr 3a 
do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07

z dnia 04 stycznia 2007 r.

2. Wykaz ksiąg rachunkowych 

Zakładowy plan kont Urzędu Gminy Osie obejmuje następujące konta :

Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

- 011 Środki trwałe
- 013 Pozostałe środki trwałe
- 015 Mienie zlikwidowanych jednostek
- 020 Wartości niematerialne i prawne
- 030 Długoterminowe aktywa finansowe
- 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
- 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

- 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych 
- 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
- 136 Rachunki walutowe środków pomocowych
- 137 Rachunki środków funduszy pomocowych
- 138 Rachunki środków na prefinansowanie 
- 139 Inne rachunki bankowe
- 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

- 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
- 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
- 222 Rozliczenie dochodów budżetowych
- 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
- 224 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
- 225 Rozrachunki z budżetami
- 226 Długoterminowe należności budżetowe
- 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
- 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
- 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
- 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
- 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
- 240 Pozostałe rozrachunki
- 257 Należności z tytułu prefinansowania



- 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania
- 290 Odpisy aktualizujące należności

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

- 401 Amortyzacja
- 400 Koszty według rodzajów
- 490 Rozliczenie kosztów

Zespół 6 - Produkty
      - 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

- 750 Przychody i koszty finansowe
- 760 Pozostałe przychody i koszty 
- 761 Pokrycie amortyzacji

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

- 800 Fundusz jednostki
- 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
- 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
- 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 853 Fundusze pozabudżetowe
- 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
- 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
- 870 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy

Konta pozabilansowe

- 980 Plan finansowy wydatków budżetowych
- 981 Plan finansowy niewygasających wydatków
- 996 Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych
- 997 Zaangażowanie środków funduszy pomocowych
- 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
- 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:
- 011 „Środki trwałe” według:

- księgi inwentarzowej

księgi  inwentarzowe prowadzone są   w sposób chronologiczny dla  wszystkich środków trwałych  z  po
działem na grupy odpowiadające KŚT i zawiera następujące informacje:

- datę przyjęcia do użytkowania, numer i rodzaj dowodu
- numer inwentarzowy obiektu
- nazwę środka trwałego
- specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z okre
ślonych części złożony środek trwały
- wartość początkową środka trwałego i wartości poszczególnych części składowych
- wartość po aktualizacji



- wartość po ulepszeniu
- symbol klasyfikacji środków trwałych
- stawkę amortyzacji
- roczną kwotę amortyzacji
- metodę amortyzacji
- rok budowy lub produkcji
- miejsce eksploatacji (pole spisowe)
- datę rozchodu i numer dowodu
- numer pozycji księgowania rozchodu
- wartość umorzenia na moment rozchodu
- wartość księgową netto rozchodowanego środka trwałego.

- 013 „Pozostałe środki trwałe” według
- księgi inwentarzowej

Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnych dla jednostki na
daje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. 
Pozostałe, mniej wartościowe środki, ujmuje się w ewidencji zbiorczo, podając łączną ich ilość i wartość, w 
grupach podobnych środków trwałych. Rozchód takich środków wyceniany jest w średniej cenie ustalonej 
dla danej grupy, liczonej jako iloraz wartości grupy i ilości grupy.
- 020 „Wartości niematerialne i prawne” według zasad analogicznych dla środków trwałych
- 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych składników
-  071 „Umorzenie  środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i  prawnych” według zasad po
danych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” według 
zasad podanych dla pozostałych środków trwałych
- 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych skład
ników
- 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) według poszczególnych zadań inwestycyjnych
-130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” według gotówki w walucie polskiej oraz poszczegól
nych walut obcych znajdujących się w banku
- 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” według poszczególnych funduszy
- 137 „Rachunki środków funduszy pomocowych” według rachunków bankowych funduszy oraz sposobu 
ich wykorzystania
-138 „Rachunki środków na prefinansowanie” według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzy
stania
- 139 „Inne rachunki bankowe” według rodzaju wydzielonych środków oraz według kontrahentów
- 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” według:

tytułów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
pieniężnych z podziałem na wyrażone w walucie krajowej i obcej według poszczególnych walut ob
cych 
osób, którym zostały powierzone

- 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami
- 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” według dłużników i podziałek klasyfikacji budże
towej
- 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych” według poszczególnych beneficjentów i podziałek 
klasyfikacji budżetowej



     - 225 „Rozrachunki z budżetami” według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem
- 226 „Długoterminowe należności budżetowe” według poszczególnych tytułów długoterminowych  

    należności budżetowych lub długoterminowych rozliczeń z budżetem
- 227 „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów 
pomocowych oraz tytułów zrealizowanych dochodów 
- 228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów 
pomocowych
- 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” według poszczególnych tytułów i podmiotów rozra
chunków
- 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” według pracowników jednostki i innych osób fizycznych, 
wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębny
mi przepisami do wynagrodzeń
-  234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” według poszczególnych pracowników oraz według 
tytułów rozrachunków
- 240 „Pozostałe rozrachunki” według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
- 257 „Należności z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów należności
- 268 „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów zobowiązań
- 290 „Odpisy aktualizujące należności” według dłużników, od których należności dokonano odpisu 
aktualizującego
- 400 „Koszty według rodzaju” według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych 
do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej 
wydatków oraz analitycznie z uwzględnieniem podziału kosztów w rachunku zysków i strat,
- 750 „Przychody i koszty finansowe” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i 
wydatków oraz według podziału na: 

- przychody z operacji finansowych
- przychody z tytułu finansowych dochodów budżetowych z dalszym podziałem na pozycje planu 
finansowego,  a  w  zakresie  podatkowych  i  niepodatkowych  dochodów  budżetowych  ewidencja 
szczegółowa uwzględnia zasady rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobiera
nych przez inne  organy ewidencję  szczegółową stanowią sprawozdania  o  dochodach sporządzane 
przez te organy 

- 760 „Pozostałe przychody i koszty” według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 
- 800 „Fundusz jednostki” według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu 
- 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” według:

- podziałek klasyfikacji budżetowej 
- jednostek, którym przekazano dotacje

- 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” według tytułów:
- utworzonych rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń
- przychodów przyszłych okresów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń

- 851 „Zakładowy fundusz socjalny” według:
- źródeł zwiększeń i kierunków wykorzystania funduszu
- przychodów i kosztów poszczególnych rodzajów działalności socjalnej

- 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” według tytułów powstania strat i zysków 
nadzwyczajnych.



Zasady klasyfikacji zdarzeń przedstawione zostały poniżej:

ZESPÓŁ 0 - MAJATEK TRWAŁY
Konta Zespołu 0 przeznaczone są do prowadzenia ewidencji:

- rzeczowego majątku trwałego,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- długoterminowych aktywów finansowych,
- umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- inwestycji ( środków trwałych w budowie),
- odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa trwałe.

Zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych GUS rzeczowy majątek trwały ewidencjonowany jest 
na koncie 011 wg grup inwentarzowych:

0 – grunty
1 – budynki i lokale
2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3 – kotły i maszyny energetyczne
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6 – urządzenia techniczne
7 – środki transportu
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Podział  środków  trwałych  na  w/w  symbole  jest  odzwierciedleniem  prowadzonej  analityki  
do konta 011.

Konto 011 – „ Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwa

łych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014, 016 
i 017.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości po
czątkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

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

łych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, 
sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;



2) ujawnione niedobory środków trwałych;
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

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

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

Konto 013 – „ Pozostałe środki trwałe „
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych 

środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, wydanych do używania na potrzeby działalności 
podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej war
tości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości po
czątkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowane
go na koncie 072.

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

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie  środków trwałych  z  używania  na  skutek  likwidacji,  zniszczenia  lub  zużycia,  sprzedaży, 
nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej;

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej 

środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się 
środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używa
niu w wartości początkowej

Konto 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez or

gan założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub in
nej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, we

dług wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;
2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwido

wanego przedsiębiorstwa lub jednostki  a  wartością mienia przekazanego spółce,  innej  jednostce or
ganizacyjnej lub sprzedanego;

3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organiza
cyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorujące
go.



Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, 
a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do 
spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;

2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwido
wanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub 
innym jednostkom.
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej 

jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa 

lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jed
nostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, in
nym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny 
sposób.

Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości nie

materialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia sta

nu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kon
cie 071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia 
wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w war
tości początkowej.

Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności:

1) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych;
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wyku

pu dłuższym niż rok;
3) innych długotrwałych aktywów finansowych.

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

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczegól
nych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto  030 może  wykazywać  saldo  Wn,  które  oznacza  wartość  długoterminowych aktywów finan
sowych.



Konto 071 – „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości
 niematerialnych i prawnych”

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości nie
materialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez 
jednostkę.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 

011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 – „ Umorzenie pozostałych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości nie
materialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich 
do używania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie  Wn konta  072 ujmuje  się  umorzenie środków trwałych oraz  wartości  niematerialnych i 

prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz 
zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwa
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środ
ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich 
do używania.

Konto 073 – „ Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe ak

tywa finansowe.

Konto 080 – „ Inwestycje (środki trwałe w budowie)" 
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na 

uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:



1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we 
własnym zakresie;

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania, maszyn, 
urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach wła
snej działalności gospodarczej;

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

4) rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

1) środków trwałych;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji;
4) rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.

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

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosz
tów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia 
lub  kosztu  wytworzenia  poszczególnych  obiektów  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i 
prawnych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.

ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
Konta Zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji:

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach – konto 101,
- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach  bankowych – konto 

130,131,132,135,137,138,139,
- kredytów bankowych udzielanych przez banki krajowe i zagraniczne,
- przeznaczonych do obrotu papierów wartościowych (akcje  obce,  obligacje,  bony  skarbowe,  jed

nostki funduszy powierniczych ),
- innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, a w szczególności weksli, czeków obcych.

Przedmiotem  ewidencji  na  kontach  Zespołu  1  są  środki  pieniężne,  przez  które  rozumie  się  krajowe  
i  zagraniczne  pieniądze  oraz  jednostki  pieniężne  (rozrachunkowe)  krajowe  i  zagraniczne,  
tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są 
one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, a także krótkoterminowe papiery wartościowe i kre
dyty bankowe.
Krajowe  środki  pieniężne  i  kredyty  bankowe  wykazuje  się  w  księgach  rachunkowych  
w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeli
czonej na złote polskie wg kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej przez bank dewi
zowy, z którego usług korzystano.



Znajdujące się w kasie środki pieniężne musza być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni 
dzień  każdego  roku  budżetowego,  natomiast  zgromadzone  na  rachunkach  bankowych  
w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu.

Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jed

nostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych:

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponen
tów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa 
według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym 
właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również 
środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek 
klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 
8;

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;
3) okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa 

według dysponentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi za

chodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, 

zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z ra

chunku bieżącego budżetu. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu 
przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - 
na stronę Wn konta 800.

Konto  130  może  wykazywać  saldo  Wn,  które  oznacza  stan  środków  budżetowych  na  rachunku 
bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegóło
wej prowadzonej dla kont:
1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, 

które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewy
korzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, 
które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do 
końca roku nie zostały przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu:

1) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
2) do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z 

kontem 222.



Konto 135 – „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakła

dowego funduszu świadczeń  socjalnych,  funduszy  celowych i  innych funduszy,  którymi  dysponuje  jed
nostka.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty 
środków z rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach ban

kowych funduszy.
Zasady gospodarki finansowej gminnych funduszy celowych określane są przez Radę Gminy Osie, która za
twierdza także plany ustalające przychody i wydatki funduszy (za wyjątkiem zakładowego funduszu świad
czeń socjalnych).

Konto 137- „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na reali

zację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budże
tu  Unii  Europejskiej  oraz  innych  środków  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegających 
zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych.

Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z 
czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością 
banku.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.
Ewidencja  szczegółowa do konta  137 powinna  zapewnić  podział  środków według  rachunków ban

kowych oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomoco

wych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Konto 138 – „ Rachunki środków na prefinansowanie„
Konto 138 służy do ewidencji  operacji  pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek 
zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej.

Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:
1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa;
2) wykorzystania pożyczek;
3) zwrotu pożyczek.

Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z 
czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością 
banku.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich 
spłatę.

Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty poży
czek.



Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachun
ków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na 
wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.

Konto 139 – „ Inne rachunki bankowe „
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych ra

chunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach ban

kowych:
1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową;
2) czeków potwierdzonych;
3) sum depozytowych;
4) sum na zlecenie;
5) środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z związku z 
czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością 
banku.

Na  stronie  Wn  konta  139  ujmuje  się  wpływy  wydzielonych  środków  pieniężnych  z  rachunków 
bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachun
ków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na 
rodzaje, a także według kontrahentów.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na in
nych rachunkach bankowych.

Konto 140 – „ Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”
Konto  140  służy  do  ewidencji  krótkoterminowych  papierów  wartościowych  i  innych  środków 

pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki 
i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i 
innych  środków pieniężnych,  a  na  stronie  Ma  -  zmniejszenia  stanu  krótkoterminowych  papierów war
tościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1) poszczególnych  składników  krótkoterminowych  papierów  wartościowych  i  innych  środków 

pieniężnych;
2) wyrażonego  w  walucie  polskiej  i  obcej  stanu  poszczególnych  krótkoterminowych  papierów  war

tościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce;
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych po

szczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.



Konto  140  może  wykazywać  saldo  Wn,  które  oznacza  stan  krótkoterminowych  papierów  war
tościowych i innych środków pieniężnych.

ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Konta Zespołu 2 przeznaczone są do ewidencji wszelkich rozrachunków, roszczeń i rozliczeń jednostki do
tyczących działalności podstawowej, inwestycyjnej i finansowo wyodrębnionej.
Rozrachunki to należności i zobowiązania bezsporne, których tytuły i kwoty uznają zarówno wierzyciele jak 
i dłużnicy.
Roszczenia to należności kwestionowane przez kontrahentów, które w przypadku dochodzenia ich droga 
sądowa staja się roszczeniami spornymi w dniu wniesienia pozwu do sądu.
Rozrachunki i roszczenia ujmuje się w ewidencji księgowej od dnia ich powstania do dnia ich wygaśnięcia 
na skutek spłacenia, oddalenia w postępowaniu egzekucyjnym, umorzeniu lub odpisaniu na podstawie decy
zji Wójta Gminy Mrągowo.
Na kontach Zespołu 2 księguje się rozrachunki z tytułu:

1. należności  i  zobowiązań  w  zakresie  dostaw,  robót  i  usług  rozliczanych  z  o  biorcami  
i dostawcami ( konto 201 ),

2. wynagrodzeń za prace pracowników i osób wykonujących prace na podstawie umowy – zlecenia, o 
dzieło, nagród ( konto 231 ),

3. rozrachunków z pracownikami – pożyczki z ZFSS (konto 234 ),
4. rozliczenia z budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych z tytułu dotacji, zobowiązań 

podatkowych własnych (konto 225),
5. rozliczeń publiczno – prawnych – rozliczenia z ZUS (konto 229 ),
6. rozliczenia zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 

201-234, a także rozliczenia niedoborów i szkód (konto 240),
7. rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych (konto 228),
8. rozliczenia dochodów i wydatków jednostek budżetowych (konto 221, 222 ).

Wynikające  z  ewidencji  stany  na  kontach  rozrachunkowych  będą  poddawane  weryfikacji  
w celu ujawnienia i wyksięgowania należności i roszczeń oraz zobowiązań przedawnionych lub nieściągal
nych.
Weryfikacja  dokumentów  polega  na  porównaniu  danych  w  księgach  rachunkowych  
z odpowiednimi dokumentami.
Inwentaryzacja należności i zobowiązań wobec pracowników oraz rozrachunków publiczno -prawnych prze
prowadza się drogą weryfikacji dokumentów.
Pozostałe należności i zobowiązania inwentaryzuje się droga uzyskania pisemnych potwierdzeń prawidłowo
ści  stanów wykazanych w księgach rachunkowych. Nie przeprowadza się weryfikacji  dokumentów oraz 
pisemnych potwierdzeń do drobnych należności i zobowiązań, które nie powodują znaczących zniekształceń 
wartości majątku i wyniku działalności. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne należy ująć i rozliczyć w ksi
ęgach roku obrotowego, którego dotyczyła inwentaryzacja rozrachunków.
Ewidencja szczegółowa do kont Zespołu 2, prowadzona jest w sposób umożliwiający wyodrębnienie po
szczególnych rozrachunków, rozliczeń, stanu należności i zobowiązań.

Konto 201 – „ Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, 

robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także na



leżności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych 
zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a 
uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i 
zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i  roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań.

Konto 221 – „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w 

których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów 

budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy 

(zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. 

Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań 
z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).

Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i  podziałek kla
syfikacji budżetowej.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budże
towych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

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

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

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

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

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



Konto 224 – „Rozliczenia udzielonych dotacji „
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma 

- wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości 

przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji na

leżnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są 

ujmowane na koncie 221.

Konto 225 – „ Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, 

nadwyżek środków obrotowych, wpłaty zysku do budżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania 

wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja  szczegółowa  do  konta  225  powinna  zapewnić  możliwość  ustalenia  stanu  należności  i 

zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań 

wobec budżetów.

Konto 226 – „ Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budże

tem, a w szczególności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych 
przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długotermino
wych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w 
którym dokonywane są księgowania.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego w wysokości ustalonej 

w umowie, w korespondencji z kontem 015;
2) inne długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, 

w korespondencji z kontem 855;
2) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany 

rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych jednostek, prze

kazanego do odpłatnego korzystania,  oraz wartość  należności  zahipotekowanych,  oraz wartość  długoter
minowych należności.



Konto 227 – „ Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych„
Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących fun

duszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy 

pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy po

mocowych.
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń 

dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.
Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki.
Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek 

środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Konto 228 – „ Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych„
Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy 

pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane 
wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europej
skiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w 
korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 
lub 138.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jed
nostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek.

Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń 
środków poszczególnych funduszy pomocowych.

Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomoco
wych tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzysta
nych na pokrycie wydatków.

Konto 229 – „ Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne”
Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczegól

ności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - 

zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu na

leżności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowi

ązań.



Konto 231 – „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z 

tytułu  wypłat  pieniężnych  i  świadczeń  rzeczowych  zaliczonych,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  do 
wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń;
4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowi

ązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 – „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów 

niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę;
2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;
3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;
3) wpływy należności od pracowników.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w rów
nowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu na
leżności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań wobec pracowników.

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieob

jętych ewidencją  na kontach 201-234.  Konto 240 może być używane również do ewidencji  pożyczek i 
różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowi
ązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń 
i rozliczeń z poszczególnych tytułów.



Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i  roszczeń, a saldo Ma - stan 
zobowiązań.

Konto 257 – „ Należności z tytułu prefinansowania”
Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach 

prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a 
na stronie Ma - ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu na
leżności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielo
nych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących 
prefinansowania.

Konto 268 – „ Zobowiązania z tytułu prefinansowania”
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach 

prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w 
ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w 
ramach prefinansowania.

Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  268  powinna  zapewnić  możliwość  ustalenia  stanu 
zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu 
pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
pożyczek na prefinansowanie.

Konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności 

przypisanych, a niewpłaconych.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze 

niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.

ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ROZLICZENIE
Konta Zespołu 4 służą do ewidencji:

1. kosztów prostych w układzie rodzajowym
2. rozliczenia kosztów,
3. kosztów amortyzacji

Ewidencji na kontach Zespołu 4 nie prowadzi się w stosunku do:
1. kosztów inwestycyjnych



2. kosztów działalności finansowej funduszy specjalnych,
3. kosztów poniesionych przez jednostkę dotyczących sum na zlecenie.

Konto 400 – „ Koszty wg rodzajów”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowa

nych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych 

kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 – „Amortyzacja”
Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma - przeniesienie kosztów 

amortyzacji na wynik finansowy.
Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych 

kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 490 – „Rozliczenie kosztów”

Konto 490 służy do ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, które w okresie poniesienia ujęto na koncie 
400, a ich wartość została odłożona do rozliczenia w późniejszym okresie oraz rozliczanie tych kosztów w 
następnym okresie oraz do ujmowania utworzonych rezerw na przyszłe koszty (Wn 490 Ma 640) oraz ich 
rozwiązanie w następnym okresie po poniesieniu kosztów ( Wn 640 Ma 490). W końcu roku saldo konta 490 
przenosi się na konto 860.

ZESPÓŁ 6 – PRODUKTY
Konta  Zespołu  6  służą  do  ujęcia  kosztów  rozliczanych  w  innym  czasie  niż  je  poniesiono,  
tj. do rozliczeń miedzyokresowych kosztów.

Konto 640 – „Rozliczenia miedzyokresowe kosztów”
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki 

przyszłych okresów (rozliczenia bierne).
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a 

dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w 
okresach poprzednich rezerwę.

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie 
do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.



Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma - rezerwy na wydatki przyszłych 
okresów.

ZESPÓŁ 7 – PRZYCHODY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA
Konta Zespołu 7 przeznaczone są do ewidencji przychodów i kosztów finansowych (konto 750) oraz pozo
stałych przychodów i kosztów operacyjnych (konto 760).
W Urzędzie Gminy w Osiu przychody ewidencjonowane są wg podziałek klasyfikacji budżetowej na podsta
wie planów finansowych (ewidencja analityczna przychodów).

Konto 750 – „ Przychody i koszty finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i 

kosztu operacji finansowych.
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty 

operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, 
odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem 
obciążających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów 
wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z 
tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody 
z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków 
obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

Dochody finansowe, których ewidencja jest  prowadzona według przepisów o rachunkowości podat
kowych i niepodatkowych dochodów budżetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 okresowo, na pod
stawie danych z ewidencji podatkowej.

Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów 
budżetowych według pozycji planu finansowego. 

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa prowadzo
na jest według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne or
gany ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te or
gany.

W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn 

konto 750);
2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 760 – „Pozostałe przychody i koszty”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalno

ścią jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 730, 740, 
750.



W szczególności na koncie 760 ujmuje się:
1) na stronie Ma przychody ze sprzedaży materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych przychodów, 

w tym wartość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów;
2) na stronie Ma przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i in

westycji  w jednostkach budżetowych,  a w zakładach budżetowych i  gospodarstwach pomocniczych 
przychody ze sprzedaży tych składników w części niepodlegającej przekazaniu do budżetu;

3) na  stronie  Ma  pozostałe  przychody  operacyjne,  do  których  zalicza  się  w  szczególności  odpisane 
przedawnione  zobowiązania,  otrzymane  odszkodowania,  kary  i  grzywny,  darowizny  i  nieodpłatnie 
otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w 
szczególności kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone 
rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie 
przekazane środki obrotowe.
W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały 
ujęte na koncie 760, w korespondencji ze stroną Ma konta 760;

2) na stronę Wn konta 860 - wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia oraz pozostałe 
koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760;

3) na stronę Ma konta 860 - przychody ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych na koncie 760 
oraz pozostałe przychody operacyjne, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 – „Pokrycie amortyzacji”
Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma - 

równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800.
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY
Konta Zespołu 8 przeznaczone są do ewidencji:

a. funduszu jednostki – konto 800
b. dotacji przekazanych przez jednostki budżetowe – konto 810,
c. funduszy celowych:

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – konto 851
- gminnych funduszy celowych – konto 853,
- strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenia wyniku finansowego – konto 860

Konto 800 – „ Fundusz jednostki „
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie 

z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:



1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej 
roku ubiegłego z konta 860;

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 
222;

3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku 
finansowego z konta 820;

4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych 
na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
6) różnice z aktualizacji środków trwałych;
7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego 

roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 

223;
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwięk
szeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazywać może saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 – „ Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”
Konto 810 służy do ewidencji:

1) dotacji przekazanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane 
lub rozliczone;

2) równowartości wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie 
inwestycji.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez dysponentów środków budżetu w części 

uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finan
sowanie inwestycji jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na 
konto 800 "Fundusz jednostki".

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń 

międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich zmniej

szenie lub rozwiązanie.



Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i  zwiększenia rozliczeń międzyokresowych 
przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub 
zysków nadzwyczajnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;
2) rozliczeń  międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz  przyczyn ich  zwiększeń i 

zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przy

chodów.

Konto 851 – „ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjal
nych na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku ( Dz. U. nr 43 poz. 163 z pózn. zm.)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się przede wszystkim z

a. odpisów obciążający koszty działalności jednostki,
b. odsetek od udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe,
c. opłat osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zasady korzystania oraz osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjal

nych określone są w zakładowym regulaminie.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na kon

cie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na 
odpowiednich  kontach  działalności  podstawowej  jednostki  (z  wyjątkiem  kosztów  i  przychodów  pod
legających sfinansowaniu z funduszu).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł 

zwiększeń i kierunków zmniejszeń;
2) wysokości  poniesionych  kosztów i  wysokości  uzyskanych  przychodów przez  poszczególne  rodzaje 

działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 853 – „ Fundusze pozabudżetowe”
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyj

nych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma 

- przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu 

każdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy 

specjalnego przeznaczenia.



Konto 860 – „ Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nad

zwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma - 
zyski nadzwyczajne. Stratami i zyskami nadzwyczajnymi są skutki finansowe zdarzeń powstających niepo
wtarzalnie, a w szczególności spowodowane zdarzeniami losowymi.

W ewidencji analitycznej straty i zyski nadzwyczajne ujmowane są wg poszczególnych tytułów ich po
wstania.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, 
saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finan
sowego, na konto 800.



Konta pozabilansowe

Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada zapisu jednostronnego i salda tych kont występujące na 
koniec roku nie ujmuje się w bilansie.
Do kont 998 i 999 należy prowadzić ewidencje wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Typowe zapisy konta 998
Strona Wn konta 998
1. Równowartość zrealizowanych w danym roku wydatków budżetowych
Strona Ma konta 998
1. Niezapłacone zobowiązania z roku poprzedniego, które wynikają z ksiąg i sprawozdań na 31 grudnia
2. Zaangażowanie z lat poprzednich przeksięgowane z konta 999
3. Zobowiązania wynikające z zawartych umów, których termin płatności przypada na dany rok
4. Zobowiązania wobec pracowników wynikające z zawartych umów płatne do 31 grudnia
5. Naliczone zobowiązania z tytułu pochodnych do wynagrodzeń wymagalne w danym roku
6. Zwiększenie lub zmniejszenie (zapisem minusowym) uprzednio zaksięgowanego zaangażowania wydat

ków danego roku w wyniku zmiany umowy
7.  Zaangażowanie  w  wysokości  dokonanych  wydatków związanych  z  operacjami  nie  poprzedzonymi 

umowami
8. Zobowiązania występujące na koniec kwartału a nie wynikające z wcześniej ujętych na tym  koncie 

umów

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
Typowe zapisy konta 999
Strona Wn konta 999
1. Równowartość zaangażowanych wydatków zaewidencjonowanych w latach poprzednich, które prze

chodzą do zaangażowania wydatków roku bieżącego (księgowanie na początku następnego roku)
Strona Ma konta 999
1.  Zobowiązania  wynikające  z  zawartych  umów,  których  termin  płatności  przypada  

w przyszłych latach
2. Wartość zobowiązań występujących na 31 grudnia, a nie wynikających z wcześniej ujętego na tym kon

cie zaangażowania przyszłych lat


