
Załącznik 7 

do Zarządzenia NR 71.04.2018 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

Strona 1 z 7 

 

W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 3. „Zakładowy 

plan kont”  

1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst „Zespół 0 – Majątek 

trały”  zastępuje się tekstem  -„Zespół 0 - Aktywa trwałe”; 

2) w części I. Wykaz kont w pozycji Zespół  8 – Fundusze, rezerwy i wynik 

finansowy – skreśla się tekst „820 - Rozliczenie wyniku finansowego”; 

3) w części I. Wykaz kont w pozycji  Konta pozabilansowe - skreśla się tekst „975 – 

Wydatki strukturalne”; 

4) w części II. Opis kont w punkt 2) Konto 011 – „Środki trwałe” otrzymuje nowe 

brzmienie: 

 

„Konto 011 - „Środki trwałe”  

 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 

początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością 

jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013 i 014. Na stronie Wn konta 

011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości 

początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 

ujmuje się na koncie 071.  

 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu 

gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń 

zwiększających wartość początkową środków trwałych; 

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, 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; 

4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu 

terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. 

 

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

wartości początkowej.” 

 

5) w części II. Opis kont w punkt 11) Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki” 

otrzymuje nowe brzmienie: 
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„Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku 

bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem 

finansowym. 

 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym 

oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223; 

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę 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, jak 

również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych 

(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków 

budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 

lub 8. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może 

być też stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem 

rachunku bieżącego jednostki; 

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z 

kontem 222; 

3) okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia 

(ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki 

pieniężne), w korespondencji z kontem 223. 

 

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że 

stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia 

wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia sprawozdań 

finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach. 

Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, 

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

 

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych 

bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 

takim przypadku 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. 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych 

w planie finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald 

wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 
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1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych 

na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku; 

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu 

zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały 

przelane do budżetu. 

 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w 

korespondencji z kontem 223; 

2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych 

do końca roku, w korespondencji z kontem 222.”; 

 

6) w części II. Opis kont w punkt 14) Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” 

otrzymuje nowe  brzmienie: 

 

„Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” 

 

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych 

wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na 

rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia. 

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych: 

1) czeków potwierdzonych; 

2) sum depozytowych; 

3)  sum na zlecenie; 

4) środków obcych na inwestycje. 

Zapisy na koncie 139 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z 

rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie. 

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z 

wydzielonych rachunków bankowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu 

środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także 

powinna zapewnić sprostanie obowiązkom sprawozdawczym. 

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

znajdujących się na innych rachunkach bankowych.”; 

 

7) w części II. Opis kont w punkcie 18) Konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami” 

otrzymuje   nowe brzmienie: 

„Konto 201 -  „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”  

Służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu 

dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz 

kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na 

koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów 

budżetowych, które są ujmowane na koncie 221. 



Załącznik 7 

do Zarządzenia NR 71.04.2018 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

Strona 4 z 7 

 

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i 

zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i 

zmniejszenie należności i roszczeń. 

Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek 

klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i 

zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 

Konto 201 może mieć dwa salda: 

1) saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, 

2) saldo Ma – stan zobowiązań.”; 

 

 

9) w części II. Opis kont w punkcie 36) Konto 403 – „Podatki i opłaty” otrzymuje   

nowe brzmienie: 

„Konto 403 - „Podatki i opłaty”  

Służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku 

od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, 

skarbowej i administracyjnej oraz składek i wpłat do organizacji międzynarodowych. 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma 

ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy – 

przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.”; 

 

10) w części II. Opis kont w punkcie 51) Konto 800 – „Fundusz jednostki” 

otrzymuje   nowe brzmienie: 

„Konto 800 - „Fundusz jednostki”  

Konto 800 służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych 

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 straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

dochodów budżetowych z konta 222 oraz konta 235; 

3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków 

budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810; 

4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 
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5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie 

wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia; 

8) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy 

zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy 

otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760. 

 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

wydatków budżetowych z konta 223; 

3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

wydatków środków europejskich z konta 227; 

4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228; 

5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 

6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

9) wartość objętych akcji i udziałów; 

10) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.”; 

11) w części II. Opis kont w punkcie 53) skreśla się opis konta 820 „Rozliczenie wyniku 

finansowego”; 

 

12) w części II. Opis kont w punkcie 55) Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych” otrzymuje  nowe brzmienie: 

 

„Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, 

ujmuje się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. 

Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności 

podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających 

sfinansowaniu z funduszu). 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
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2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 

poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.”; 

13) w części II. Opis kont w punkcie 57) Konto 870 – „Podatki i obowiązkowe 

rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” otrzymuje  nowe 

brzmienie: 

 

„Konto 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik 

finansowy” 

 

Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z 

tytułu podatku dochodowego oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych 

prowadzących działalność oświatową. 

 

Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, w 

korespondencji z kontem 225. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się 

według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo 

konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.”; 

14) w ustępie 2. Konta pozabilansowe skreśla się punkt 1) Konto 975 – „Wydatki 

strukturalne”; 

 

15) w ustępie 2. Konta pozabilansowe punkt 5) Konto 998 – „Zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego” otrzymuje brzmienie: 

„Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych 

danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do 

realizacji w danym roku budżetowym. 

 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku 

budżetowym; 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki 

roku następnego. 

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, 

decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 

wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest 

prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności 

ustalenie kwoty niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.”; 

16) w ustępie 2. Konta pozabilansowe punkt 5) Konto 999 – „Zaangażowanie 

wydatków budżetowych przyszłych lat” otrzymuje brzmienie: 
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„Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych 

przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach 

następnych. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 

budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 

przyszłych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek 

klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty 

niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie 

wydatków budżetowych lat przyszłych.”.  
 


