
Załącznik do  

Zarządzenia Nr OK.120.14.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  10 września 2012r.  

  

 

Zmiany  w Załączniku Nr 3b do Zarządzenia Nr 41/10 Wójta Gminy Siennica                            

z dnia 29 października 2010r.  wprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów                        

z dnia 19 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 1 lutego 2012 poz. 121) 

 

W części I   Wykaz Kont  

1. Konta bilansowe  
 nazwy kont otrzymują brzmienie: 

nazwa konta 072 otrzymuje brzmienie: 

"072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych    

oraz zbiorów bibliotecznych", 
nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie: 

"080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)",  
nazwa konta 132 otrzymuje brzmienie: 

"132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych", 
 nazwa konta 140 otrzymuje brzmienie: 

"140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe", 
Do wykazu kont zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” wprowadza się  konto 245                            

w brzmieniu: 

"245 - Wpływy do wyjaśnienia",   

2. Konta pozabilansowe: 
 konto 976 w brzmieniu: 

"976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami",   

  
W części  II. Opis kont 

1. Konta bilansowe  
Otrzymują brzmienie:  
Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” 
 

Na stronie Wn konta 030 księguje się wszelkie zwiększenia stanu długoterminowych 

aktywów finansowych. Mogą one występować w szczególności z tytułu: 

1) nabycia (w tym poprzez wniesienie) udziałów i akcji lub podwyższenia ich wartości w 

zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne (rzeczowe – tak zwane aporty), 

2) objęcia obligacji  w wyniku egzekucji długów lub likwidacji państwowej lub 

samorządowej osoby prawnej posiadającej obligacje, 

3) podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w której jednostka uprawniona posiada 

udziały (akcje), z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki, 

4) przypisania odsetek od obligacji, jeżeli podlegają kapitalizacji i wypłata odsetek następuje 

w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 

Na stronie Ma konta 030 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu długoterminowych 

aktywów finansowych. Będą to w szczególnooeci: 

1) wycofanie udziałów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

ze spółek kontynuujących działalność, 
2) uzyskanie w wyniku likwidacji spółki, w której jednostka posiada udziały (akcje), 

składników masy likwidacji lub upadłości, 



3) przekwalifikowanie obligacji z długoterminowych do krótkoterminowych aktywów 

finansowych, 

4) sprzedaż obligacji.  

Do konta 030 należy prowadzić ewidencję szczegółową, która powinna umożliwić ustalenie 

wartości poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. 

Długoterminowe aktywa finansowe posiadane przez jednostkę podlegają corocznej 

inwentaryzacji w ostatnim dniu roku, w sposób ustalony dla poszczególnych ich form w art. 

26 „ustawy”. 

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość długoterminowych 

aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę. 
W bilansie długoterminowe aktywa finansowe wykazuje się w wartości wynikającej z salda 

konta 030 skorygowanej o ewentualne saldo konta 073 „Odpisy aktualizujące 

długoterminowe aktywa finansowe”. 

 
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych    oraz 
zbiorów bibliotecznych,  

  

Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenie wartości początkowej z tytułu umorzenia 

pozostałych środków trwałych, tj. tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, a także zbiorów bibliotecznych, które mogą być umarzane jednorazowo w pełnej 

wartości w miesiącu wydania ich do używania (na podstawie ustaleń podanych w § 6 ust. 3 

„rozporządzenia”). 

Umorzenie tych środków księguje się w korespondencji z kontem 401. 

Na koncie 072 księguje się więc umorzenie: 

1) książek i innych zbiorów bibliotecznych, 

2) środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

w szkołach i placówkach oświatowych, 

3) odzieży i umundurowania (o okresie używania powyżej roku), 

4) mebli i dywanów, 

5) inwentarza żywego, 

6) pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 

dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów    

w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. Na podstawie ustaleń podanych w art. 

16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest to wartość początkowa nie 

wyższa niż 3500 zł. 

Na stronie Ma konta 072 księguje się naliczone 100% umorzenie pozostałych środków 

trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości 

początkowej nie wyższej niż 3500 zł): 

– wydanych do używania (zarówno pochodzących z zakupu, jak i otrzymanych nieodpłatnie z 

tytułu darowizn lub w ramach centralnego zaopatrzenia), 

– przyjętych na stan ujawnionych nadwyżek, a także dotychczasowe umorzenie używanych 

pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek i 

samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie decyzji administracyjnych. 

Na stronie Wn konta 072 księguje się zmniejszenie wartości umorzenia, 

odpowiadającego wartości rozchodowanych pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (z powodu zużycia lub zniszczenia, niedoboru, szkody, 

przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży). 

Do konta 072 nie  prowadzi się ewidencji analitycznej, ponieważ 
przy 100% umorzeniu tych składników w momencie oddania ich do używania, 



wartość umorzenia równa się wartości początkowej ujętej w ewidencji księgowej pozostałych 

środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych. 

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża umorzenie wartości początkowej 

będących w używaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych podlegających całkowitemu umorzeniu w miesiącu wydania do używania. 

Saldo konta 072 musi się równać sumie sald kont 013 i 014 oraz 020 

w części odnoszącej się do wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w 

miesiącu wydania do używania. 

Saldo konta 072 koryguje wartość początkową środków ujętych na kontach 013, 014 i 020 (w 

części dotyczącej wartości niematerialnych i prawnych) i wobec tego wartość bilansowa tych 

składników jest zerowa. 
 

Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" 
 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie ramach prowadzonych 

inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do 

używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz 

wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej; 

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, 

adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka 

trwałego. 

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: 

1) środków trwałych; 

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie. 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów 

gotowych środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 

wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów 

efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

poszczególnych obiektów środków trwałych. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w 

budowie i ulepszeń.", 

 
 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; 

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, w związku z 

czym musi zachodzić 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 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. 

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:  

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. 

 
Konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” 
 W jednostce  nie występuje. 
 
Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” 
 

Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku bankowym  samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.): 

– samorządowe szkoły – jednostki budżetowe na podstawie uchwały organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do tego wydzielenia zostały upoważnione na podstawie 

art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 Dochody samorządowych jednostek budżetowych oświaty mogą pochodzić w szczególności: 

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz 

oświatowej jednostki budżetowej, 

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu tej jednostki budżetowej oświaty. 

 Wyżej wymienione dochody mogą być przeznaczone na: 

1) sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, 

2) cele wskazane przez darczyńców, 

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów 

z tytułu odszkodowania i zapłat za utracone lub uszkodzone mienie. 



Dochody budżetowe wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie 

wynagrodzeń osobowych.   

Dochody samorządowej jednostki budżetowej gromadzone na koncie 132 mogą pochodzić 
także z prowadzonej w jednostce działalności usługowej i wytwórczej. 

W samorządowych szkołach i placówkach oświatowych przeznaczenie środków 

gromadzonych na rachunkach dochodów własnych na finansowanie działalności podstawowej 

jednostki musi być określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z 

tym że dochody te wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie 

wynagrodzeń osobowych. Środki te powinny być wykorzystane w roku ich wpływu, bo 

pozostałość tych środków występująca na dzień 31 grudnia podlega odprowadzeniu 

na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia 

następnego roku (art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). 

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pieniężnych, 

a na stronie Ma ich wypłaty do wysokości salda oraz w jednostkach samorządu terytorialnego 

odprowadzenie ewentualnej pozostałości środków na dochody budżetu. 

Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona z wyodrębnieniem poszczególnych tytułów 

pozyskiwania dochodów oraz celów wydatków z nich finansowanych, grupując je według 

podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. 
  
Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 

 

Konto 139 służy do ewidencji środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach 

bankowych niż rachunki bieżące i rachunki środków specjalnego przeznaczenia. 

Według komentarza podanego w „rozporządzeniu” na koncie 139 

ewidencjonuje się w szczególności stan i obrót środków pieniężnych wydzielonych 

na następujących rachunkach jednostek budżetowych: 

1) czeków potwierdzonych, 

2) sum depozytowych, 

3) sum na zlecenie, 

4) środków obcych na inwestycje. 

Na wyodrębniony rachunek pomocniczy czeków potwierdzonych przelewa się 
równowartość kwoty zagwarantowanej przez bank, która jest wymieniana w klauzuli podanej 

na potwierdzonym czeku rozliczeniowym. 

Sumy depozytowe to obce środki pieniężne przechowywane przez jednostki budżetowe i 

zakłady budżetowe, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, 

otrzymane w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy na rachunki pomocnicze środków pieniężnych 

wydzielonych z rachunków bieżących oraz sum obcych (depozytowych i na zlecenie), a po 

stronie Ma rozchody tych środków. 

Na koncie 139 księguje się operacje na podstawie dowodów bankowych i musi zachodzić 
pełna zgodność zapisów jednostki z zapisami bankowymi. 

Do konta 139 należy prowadzić szczegółową ewidencję według banków, w których znajdują 
się rachunki, z podziałem na poszczególne wydzielone rachunki bankowe, a także według 

kontrahentów, z którymi te środki są rozliczane. 

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

znajdujących się na innych rachunkach bankowych.  

 

 

 

 

  



 Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe"  
  

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności 

akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, 

jak też w walutach obcych. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 

krótkoterminowych aktywów finansowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 

1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych; 

2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie 

polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 

3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom 

za nie odpowiedzialnym. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 

finansowych.". 

  
Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" 

 

Konto 221 przeznaczone jest do ewidencji należności jednostek budżetowych 

z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności wymagalnych w przyszłych latach. 

Jst  ujmuje na koncie 221  należności i wpłaty z tytułu podatków i opłat  pobieranych przez 

właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego. W księdze głównej jednostki 

samorządu terytorialnego zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów 

sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty) 

Na stronie Wn konta 221 księguje się przypisane należności z tytułu wymagalnych w danym 

roku dochodów budżetowych i zwrot nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wpłaconych lub 

orzeczonych do zwrotu. 

Na stronie Ma konta 221 księguje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych, 

odpisy (zmniejszenia) uprzednio przypisanych należności oraz przeniesienie należności 

krótkoterminowych do długoterminowych na konto 226.  

W ewidencji szczegółowej do konta 221 należy wyodrębnić rozrachunki z poszczególnymi 

dłużnikami ze wskazaniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów  budżetowych 

prowadzących także rozrachunki z tytułu dochodów pobieranych w związku z realizacją 
zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa, rozrachunki związane z tymi dochodami 

trzeba oddzielić od rozrachunków dotyczących dochodów budżetu samorządu terytorialnego, 

ponieważ zrealizowane dochody związane z zadaniami zleconymi podlegają wykazaniu w 

odrębnym sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ, a należności, zaległości i nadpłaty dotyczące 

dochodów zadań zleconych podać trzeba w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-

27ZZ. 

Należności z tytułu dochodów budżetu państwa w samorządowych jednostkach 

budżetowych, jeżeli mają być księgowane na koncie 221, muszą być wydzielone w ewidencji 

szczegółowej prowadzonej do tego konta, gdyż mają zupełnie inną treść ekonomiczną niż 
należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Alternatywny sposób ewidencji należ 
ności budżetu państwa w samorządowych jednostkach budżetowych przewiduje ich 

ewidencję na koncie 225, włącznie ze względu na ich odmienną treść ekonomiczną niż 
należności z tytułu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wobec tego, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami, należne budżetowi państwa, nie są zaliczane do dochodów budżetowych jednostek 

budżetowych samorządu terytorialnego, to przypis należności z tytułu tych dochodów nie 



powinien być księgowany w korespondencji z kontem 750 lub 760 samorządowej jednostki 

budżetowej, lecz z kontem 225 jako zobowiązanie wobec innego budżetu. 

Natomiast wartość potrącana z dochodów wykonanych należna jednostkom samorządu 

terytorialnego na mocy odrębnych przepisów stanowić powinna dochód jednostki samorządu 

terytorialnego i wobec tego w księgach urzędu powinna być księgowana jako przychód na 

podstawie sprawozdania Rb-27ZZ – Wn 800, Ma 720, który wpłynął bezpośrednio na 

rachunek budżetu (konto 133). (jednorazowo na koniec roku) 

Konto 221może wykazywać dwa salda: saldo Wn będące sumą poszczególnych 

należności z tytułu dochodów budżetowych oraz saldo Ma będące sumą poszczególnych 

zobowiązań jednostek budżetowych z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych. 

W bilansie wykazuje się należności pomniejszone o odpisy aktualizujące te należności, 

dokonywane na koniec roku zgodnie z art. 35b „ustawy”. Odpisy te ujmowane na koncie 290 

zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) lub do kosztów 

finansowych (konto 751). Tak samo zalicza się należności umorzone, przedawnione 

lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano 

w niepełnej wysokości. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego odpisy 

należności podatkowych księgują na stronie Wn konta 720, natomiast odpisy aktualizujące 

należności podatkowe na koncie 290 w korespondencji z kontem 720.  

  
 Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 
 

Konto 222 występuje tylko w jednostce budżetowej i służy do ewidencji rozliczenia 

zrealizowanych przez nią dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 222 księguje się w korespondencji z kontem 130 

przelewy uprzednio zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych, 

które przekazuje się w określonych terminach na rachunek  bieżący samorządu terytorialnego 

(w zakresie dochodów budżetu samorządowego). 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe 

lub roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 – na 

podstawie sprawozdań budżetowych o dochodach.  

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zrealizowanych dochodów 

budżetowych, ale jeszcze nieprzelanych na rachunek bankowy budżetu samorządu 

terytorialnego. 

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 

budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku,w korespondencji z kontem 130. 

 
 Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostki wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich.   

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 
– okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia na pokrycie 

ich wydatków budżetowych oraz z wydatków w ramach współfinansowania programów i 

projektów realizowanych ze odrodków europejskich w korespondencji z kontem 130, 

– przeniesienie (na podstawie okresowych lub rocznych sprawozdań budżetowych) 

zrealizowanych w ciągu okresu wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa 

w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze odrodków 

europejskich na konto 800 „Fundusz jednostki”, 



– zwroty na rachunek dysponenta wyższego stopnia lub na rachunek budżetu samorządu 

terytorialnego niewykorzystanych do końca roku środków budżetowych otrzymanych na 

wszystkie wydatki własne i podporządkowanych dysponentów niższego stopnia. 

Na stronie Ma konta 223 księguje się: 
– okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych od dysponentów wyższego stopnia na 

pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach 

współfinansowania programów i projektów realizowanych ze odrodków europejskich w 

korespondencji z kontem 130 zarówno dla danej jednostki, jak i dla podporządkowanych jej 

dysponentów niższego stopnia, 

– zwroty od dysponentów niższego stopnia środków niewykorzystanych na wydatki 

budżetowe danego roku. 

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje 

związane z przepływem środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią 
dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

Konto 223 może być także użyte do rozliczenia jednostki budżetowej z budżetem w zakresie 

wykorzystania środków otrzymanych na realizację wydatków niewygasających.   

Konto 223może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan odrodków budżetowych 

otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia, które nie przekazano jeszcze do 

podporządkowanych jej dysponentów niższego stopnia oraz środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków danej jednostki budżetowej, lecz niewykorzystanych i niezwróconych do 

końca okresu. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji w wyniku księgowania przelewu dokonanego 

z tytułu zwrotu dysponentowi wyższego stopnia lub do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego niewykorzystanych środków na wydatki budżetowe minionego roku. 

 
Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia" 
 

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. 

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.". 

 
Konto 550 „Koszty zarządu” 
 

Konto 550 służy do ewidencji kosztów utrzymania zarządu jednostki oraz jej obsługi jako 

całości, a więc działalności polegającej na organizowaniu, koordynowaniu, nadzorowaniu i 

kontrolowaniu całokształtu działalności jednostki, jednakże z wyłączeniem kosztów 

finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych podlegających ewidencji na Wn 751 

oraz 761.W jednostce konto nie występuje. 

 
  
Konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe 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." 

Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych kosztów  uwzględnia się zasadę 
istotności,  rezygnuje się  z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do 

wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku 

na rok w zbliżonej wysokości. 

 
Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" 
 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których 

zalicza się: podatki, składki, opłaty i inne  jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek, należne na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych. 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy (zmniejszenia uprzednio ujętych) dochodów 

budżetowych, odpisy aktualizujące należności podatkowe oraz na koniec roku przeniesienie 

salda na konto 860, zaś na stronie Ma przychody z tytułu dochodów budżetowych. 

W urzędach jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się także przychody z tytułu tych 

dochodów samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych 

samorządowych jednostek budżetowych i wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu 

(konto 133).  

Przychody z tytułu wyżej wymienionych dochodów jednostek budżetowych 

obejmują: 
1) wartość przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z 

działalnością podstawową jednostki budżetowej, do których w szczególności zaliczyć należy: 

przychody z tytułu podatków, składek, opłat oraz z tytułu zwrotu wydatków budżetowych lat 

ubiegłych, a także z innych tytułów określonych przepisami; 

2) równowartość tych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, bo 

wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu (§ 7 „rozporządzenia”), a w szczególności: 

– subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, 

– udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego, 

– dotacje celowe z państwowych funduszy celowych oraz dotacje celowe na zadania 

realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, 

3) odsetki za zwłokę  i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej od należności 

podatkowych. 

Ewidencję analityczną przychodów ujmowanych na koncie 720 należy prowadzić, 
uwzględniając podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego jednostki. 

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa 

jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków 

pobieranych przez inne organy szczegółowa ewidencja musi być dostosowana do wymogów 

obowiązującej z tego zakresu sprawozdawczości.  



 Na stronie Ma konta 720 księguje się tylko odsetki od zaległości we wpłacie podatków 

lokalnych, co wynika wprost z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 

2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375). Odsetki od zaległości 

z tytułu płatności innych dochodów budżetowych niż podatki księguje się na koncie 750 

i zalicza do dochodów budżetowych.   

Prowadzona  rachunkowość podatków i opłat (według zasad określonych w podanym wyżej 

rozporządzeniu) stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu .  

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 

Na koniec roku konto nie wykazuje salda. 

W rachunku zysków i strat przychody z tytułu dochodów budżetowych 

wykazywane są w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych. 
  
Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” 
 

Konto 740 służy do ewidencji: 

– dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych środków na 

finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych, 

 W jednostce nie występuje. 

 
Konto 750 - "Przychody finansowe" 
 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, 

w szczególności: 

– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, 

– przychody z udziałów i akcji, 

– dywidendy, 

– odsetki od udzielonych pożyczek, 

– dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  

– odsetki za zwłokę w zapłacie należności, z wyjątkiem odsetek dotyczących należności z 

tytułu przychodów od zaległości we wpłatach podatków lokalnych ujmowanych na koncie 

720, 

– dodatnie różnice kursowe, 

– oprocentowania lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych 

(także środków budżetu europejskiego znajdujących się na rachunkach w BGK) z wyjątkiem 

oprocentowania środków ZFŚS, państwowych funduszy celowych oraz depozytów i sum 

obcych, które powiększają odpowiednie fundusze lub wartość zobowiązań wobec właścicieli 

tych sum, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

Ewidencję analityczną do przychodów ujmowanych na koncie 750 należy prowadzić z 

uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów. 

W ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta 750 należy wyodrębnić informacje w 

przekrojach koniecznych do sporządzenia planów oraz sprawozdań budżetowych i 

finansowych, a także do analizy wykonania tych planów. 

Między innymi należy wyodrębnić przychody finansowe z tytułu udziałów w innych 

podmiotach gospodarczych oraz należne jednostce odsetki. 

W celu uzyskania danych do rachunku zysków i strat, w ewidencji przychodów finansowych 

należy wyodrębnić następujące grupy wskazujące na tytuł ich uzyskania, a w szczególności: 

– dywidendy i udziały w zyskach innych podmiotów gospodarczych, 

– odsetki (od udzielonych pożyczek i zwłoki w zapłacie należności), 

– pozostałe przychody finansowe nie stanowiące dochodów budżetowych. 



Na koniec roku saldo konta przenosi się na stronę Ma 860. Konto 750 

na koniec roku nie wykazuje salda. W rachunku zysków i strat przychody 

ewidencjonowane na koncie 750 wykazuje się w grupie G. Przychody finansowe. 

  
Konto 751 - "Koszty finansowe" 
 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Na koszty finansowe składają się przede wszystkim naliczone wymagalne od jednostek 

odsetki, w tym od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez 

urzędy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budżetu, a także wymagalne odsetki za 

zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie   

realizacji, zapłacone dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów 

wartościowych, wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i papierów 

wartościowych) oraz ujemne różnice kursowe walut obcych, a także odpisy aktualizujące 

należności z tytułu przychodów finansowych, z wyjątkiem dotyczących inwestycji w okresie 

realizacji oraz ZFŚS i funduszy celowych. 

Na stronie Wn konta księguje się koszty operacji finansowych  obejmujące w szczególności: 

– wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, 

– odsetki od sprzedanych obligacji własnych, 

– odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, 

– odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie 

realizacji oraz ZFŚS i funduszy celowych, 

– dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, 

– ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, 

– odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych, 

– odpisy należności z tytułu operacji finansowych, 

– odpisy aktualizujące należności dotyczące przychodów finansowych. 

Ewidencję analityczną do konta 751 należy prowadzić według tytułów kosztów operacji 

finansowych, z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Koszty operacji finansowych urzędu jst obejmują także wszystkie koszty pokrywane 

z wydatków budżetowych nieujętych w planach finansowych innych samorządowych 

jednostek budżetowych (art. 249 ust. 3 ufp). 

W celu sporządzenia rachunku zysków i strat ewidencja szczegółowa 

do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów z tytułu zarachowanych 

odsetek od pożyczek i zwłoki w zapłacie zobowiązań. 
W rachunku zysków i strat koszty ujmowane na koncie 751 wykazuje się w grupie H. Koszty 

finansowe. Saldo konta 751 na koniec roku przenosi się na stronę Wn 860 i wobec 

tego konto nie wykazuje salda. 

 
 Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 
 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na 

kontach: 700, 720, 730, 750. 

Spośród pozostałych przychodów operacyjnych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 32 „ustawy” 

w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w szczególności 

występują przychody związane: 

– ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji) 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

– ze sprzedażą pozostałości po zlikwidowanych środkach trwałych, 



– ze sprzedażą materiałów w wartości ich ceny sprzedaży ustalonej na poziomie ceny zakupu 

lub nabycia, 

– z odpisaniem zobowiązań przedawnionych i umorzonych, z wyjątkiem 

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, nieobciążających kosztów działalności 

operacyjnej,  

– z rozwiązaniem rezerw (na zobowiązania), z wyjątkiem związanych z operacjami 

finansowymi (księgowanymi na koncie 750), 

– z korektami odpisów aktualizujących wartość aktywów, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty finansowe, 

– z otrzymanymi odszkodowaniami (z wyjątkiem odszkodowań z tytułu strat spowodowanych 

zdarzeniami losowymi), 

– z otrzymanymi karami, 

– z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów obrotowych, w tym 

także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie gotowych środków trwałych, inwestycji 

oraz wartości niematerialnych i prawnych (bo te pod datą otrzymania księguje się: 
wpływ Wn 139 Ma 240, a po ich wykorzystaniu równoległy do zapłaty zapis Wn 240 Ma 

800), 

– z odpisaniem niewyjaśnionych nadwyżek aktywów obrotowych, 

Ujawnionych w trakcie inwentaryzacji (niepodlegających kompensacie z niedoborami oraz 

niekorygującymi kosztów na koncie 401), 

– z należnym jednostce wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego i składek ZUS 

(potrącanym w składanych deklaracjach), 

– z przepadkiem kaucji i wadiów, 

– z wynajmem środków trwałych jednostki, gdy nie stanowi to przedmiotu jej statutowej 

działalności, 

– ze złomowaniem zapasów aktywów obrotowych. 

Na stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów (w wartości cen sprzedaży bez VAT należnego), 

2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie (inwestycji), 

 3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane 

przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania (z wyjątkiem dotyczących zdarzeń 
losowych), kary, darowizny i nieodpłatne otrzymane aktywa umarzane jednorazowo 

oraz środki obrotowe (poza otrzymanymi w ramach centralnego zaopatrzenia i przejętymi ze 

zlikwidowanych jednostek, które księguje się na Ma 800), 

4) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490 (niezwiązanych 

ze sprzedażą lub wydaniem do własnej działalności wyodrębnionej), 

5) równowartość odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizujących w samorządowych 

zakładach budżetowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w korespondencji ze 

stroną Wn konta 800. 

W końcu roku obrotowego wartość pozostałych przychodów operacyjnych przenosi się na 

stronę Ma konta 860 i wobec tego konto 760 nie wykazuje salda. 

Ewidencję szczegółową do konta 760 należy dostosować do potrzeb planowania, kontroli, 

sprawozdawczości i analizy z zaznaczeniem podziałek klasyfikacji budżetowej. 

W rachunku zysków i strat pozostałe przychody operacyjne, z wyjątkiem 

przychodów z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, wykazuje się w poz. 

D.III. „Inne przychody operacyjne”, natomiast w poz. D.I wykazuje się zysk ze zbycia  

niefinansowych aktywów trwałych. 



  
 Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 

 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 
jednostki. W szczególności na stronie Wn konta ujmuje się: 
– wartość w cenie zakupu lub nabycia sprzedanych materiałów, 

– pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności: 

zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne 

należności, jeżeli nie są pokrywane z uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego, odpisy 

aktualizujące wartość należności od dłużników, koszty postępowania spornego i 

egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. 

Konto 761 służy ponadto do ewidencji zapisów uzupełniających 

związanych ze zmianą stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych), 

dokonywanych w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400–405 i 409 oraz na 

kontach zespołu 5 i 6, w korespondencji z innymi kontami niż konto 490 i 700 lub kontami 

zespołu 5 i 6 (np. równowartości niedoborów produktów, którą księguje się w korespondencji 

z kontem 240. 

Zmiany stanu produktów spowodowane różnicami inwentaryzacyjnymi 

ujmuje się także na kontach 490 i 761 (zapis uzupełniający, uszczelniający „krąg 

kosztowy”) w następujący sposób: 

a) niedobory produktów Wn 490 Ma 761 (jako zmniejszenie kosztów), 

b) nadwyżkę produktów Wn 761 Ma 490 (jako zwiększenie kosztów). 

Zapisy na koncie 490 dotyczą zmiany stanu produktów, która powinna odpowiadać wartości 

tej zmiany ustalonej na kontach zespołu 6 (600, 620 i 640) jako różnica sald końcowych 

i początkowych tych kont: 

a) obciążenie konta 490 oznacza zmniejszenie stanu produktów (niedobór produktów), 

b) uznanie konta 490 oznacza zwiększenie stanu produktów (nadwyżka produktów). 

W końcu roku obrotowego przenosi się: 
– na stronę Wn konta 490, w korespondencji ze stroną Ma konta 761 – koszty związane z 

zakupem i sprzedażą składników majątku,jeżeli zostały ujęte na koncie 761, 

– na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji 

ze stroną Ma konta 761. 

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.  

W rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio 

związanych ze sprzedażą niefinansowych aktywów trwałych, wykazuje się w poz. E.II. 

„Pozostałe koszty operacyjne”. 
  
Konto 800 - "Fundusz jednostki" 
 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz 

występujących w tym zakresie zmian. W nowo utworzonych jednostkach stan początkowy 

funduszu jednostki wyraża wartość otrzymanego pierwszego wyposażenia w postaci różnych 

składników aktywów trwałych i obrotowych. 

Wszelkie zmiany tego funduszu, z tytułów określonych w przepisach regulujących zasady 

gospodarki finansowej i rachunkowości, księguje się odpowiednio – zmniejszenia na stronie 

Wn, a zwiększenia na stronie Ma konta 800. 

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: 

– ujemny wynik finansowy roku ubiegłego (stratę bilansową), który przeksięgowuje się z 

konta 860 „Wynik finansowy” – w roku następnym, 



– zrealizowane dochody budżetowe przeksięgowywane z konta 222 „Rozliczenie dochodów 

budżetowych”, (a w urzędach samorządu terytorialnego także tę wartość z konta 130, która 

odpowiada dochodom wpłaconym bezpośrednio na rachunek budżetu – konto 133, 

a nie na konto jednostki budżetowej, a więc nierozliczanym za pośrednictwem konta 222 

urzędu – pod datą sprawozdania budżetowego o zrealizowanych dochodach budżetowych), 

– przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu uznanych za wykorzystane, 

płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, środków budżetowych 

wydatkowanych przez jednostki budżetowe na inwestycje – z konta 810, 

– przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 

rozliczenia wyniku finansowego samorządowego zakładu budżetowego z konta 820, 

– wartość nie umorzoną rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania 

nieodpłatnego lub sprzedaży – Ma 011, 

– wartość nie umorzoną sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych i 

inwestycji oraz koszty inwestycji bez efektów – Ma 080, 

– równowartość odpisów amortyzacyjnych od odrodków 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, 

– zmniejszenie wartości podstawowych środków trwałych z tytułu zarządzonej aktualizacji 

(obniżenia wartości ewidencyjnej brutto) – Ma 011, 

– zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia związane z podwyższeniem wartości 

początkowej podstawowych środków  trwałych w wyniku aktualizacji – Ma 071, 

– pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek, 

– wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 

– przychody z tytułu dochodów budżetowych realizowanych w jednostkach 

samorządu terytorialnego bezpośrednio na rachunek bankowy budżetu (wykazane w 

sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S organu) jako dochody wykonane – Ma 720. 

  
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

– przeksięgowanie w roku następnym zysku bilansowego roku ubiegłego, 

– przeksięgowanie pod datą sprawozdania (budżetowego) zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223 oraz wydatków ze środków europejskich   

– okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi   

– wpływ dotacji z budżetu na Wn konto 131 dla samorządowych zakładów budżetowych 

przeznaczonych na finansowanie inwestycji, 

– równowartość środków budżetowych wydatkowanych przez jednostkę budżetową na 

sfinansowanie jej inwestycji oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych (zapis równoległy do zapłaty Wn 810 Ma 800), 

– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji: 

od innych jednostek budżetowych (netto), 

dary według wyceny (w wartości godziwej), 

– zwiększenie dotychczasowej wartości brutto środków trwałych na skutek zarządzonej 

aktualizacji, 

– aktywa przejęte do własnej działalności jednostki budżetowej od zlikwidowanych jednostek 

podległych – w wartości początkowej i dotychczasowe umorzenie w poprzednim miejscu 

użytkowania, 

– wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia (wartość z dowodu 

przekazania), 



– wartość objętych akcji i udziałów. 

Fundusz jednostki może ulegać zmianom także z innych przyczyn, określonych każdorazowo 

w przepisach szczególnych. 

Do konta 800 należy prowadzić ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie przyczyn 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Konto 800 wykazywać może saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 
  
Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z 
budżetu na inwestycje" 

 

Konto 810 występuje tylko w jednostkach budżetowych i służy do ewidencji uznanych za 

wykorzystane lub rozliczone dotacji przekazanych z budżetu, wartości płatności z budżetu 

środków europejskich uznanych za rozliczone oraz równowartości wydatków dokonanych 

przez jednostki budżetowe ze środków budżetowych na finansowanie własnych środków 

trwałych w budowie. 

 Dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środkiz budżetu państwa, 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych 

przeznaczone na cele określone w ustawie o finansach publicznych i odrębnych ustawach lub 

umowach międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
publicznych. 

Na stronie Wn konta 810 księguje się: 
– dotacje przekazane przez jednostki budżetowe w części uznanej za wykorzystaną lub 

rozliczoną, 
– wartość płatności z budżetu odrodków europejskich uznanych za rozliczone, 

– równowartość wydatków dokonanych na finansowanie ich inwestycji 

(jest to zapis równoległy do zapłaty zobowiązań księgowany Wn 810 Ma 800). 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego 

salda konta 810 na konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Konto 810 nie może wykazywać salda na koniec roku. 

  

Konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego" 
  
  

Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego samorządowych zakładów 

budżetowych oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność 
oświatową. 
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się: 
– dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki ponadnormatyw   środków 

obrotowych samorządowych zakładów budżetowych oraz nadwyżki dochodów jednostek 

budżetowych prowadzących działalność ooewiatową. 
Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeksięgowania w roku następnym salda konta 820. 

Konto 820 może wykazywać saldo Wn, które obejmuje wartość nadwyżki odrodków 

obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, która podlega odprowadzeniu do 

budżetu w roku następnym. 
  
Konto 860 - "Wynik finansowy" 
, 

Konto 860 służy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku finansowego 

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

W końcu roku obrotowego pod datą 31 grudnia księguje się na stronie Wn konta 860: 

– sumy poniesionych w roku kosztów rodzajowych ujętych na kontach 

400–405 i 409–411, 



– zmniejszenie stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych na końcu roku w stosunku 

do stanu na początku roku (Ma konto 490), 

– wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia (Ma konto 730), 

– dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie 

bilansujących się oddziałów samorządowych zakładów budżetowych oraz równowartość 
własnych środków samorządowych zakładów budżetowych wykorzystanych lub 

przeznaczonych na inwestycje w tych zakładach (Ma konto 740), 

– środki oświatowych jednostek budżetowych przeznaczone na finansowanie inwestycji (Ma 

konto 740), 

– koszty operacji finansowych (Ma konto 751), 

– wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia oraz pozostałe koszty 

operacyjne (Ma konto 761), 

– straty nadzwyczajne (Ma konto 771), 

– podatek dochodowy i inne obowiązkowe zmniejszenie wyniku finansowego (Ma konto 

870). 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się: 
– przychody ze sprzedaży produktów (Wn konto 700), 

– przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720), 

– przychody ze sprzedaży towarów (Wn konto 730),  

– otrzymane dotacje na działalność podstawową samorządowych zakładów budżetowych – po 

zmniejszeniu o ewentualne zwroty dokonane w tym samym roku (Wn konto 740), 

– przychody finansowe (Wn konto 750), 

– pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760), 

– zyski nadzwyczajne (Ma konto 770), 

– zwiększenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych na końcu roku w stosunku 

do stanu na początku roku (Wn konto 490). 

Saldo konta 860 wykazuje na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: 

– saldo Wn – to strata netto, 

– saldo Ma – to zysk netto. 

W roku następnym saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz jednostki”. 

 
 

2.Konta pozabilansowe: 
Otrzymują brzmienie: 

 
Konto 975 - "Wydatki strukturalne"", 

  

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych 

 Ewidencję prowadzić należy według klasyfikacji wydatków strukturalnych 

w celu wykazania tych wydatków w  sprawozdaniu  RB WSA 

  

 
Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"  
 

Konto wprowadza się w związku   z regulacjami określonymi w art.20 dotyczącymi zasad 

dokonywania wzajemnych rozliczeń (wyłączeń) pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego przy  sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego. 

Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między 

jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń (…) dotyczą w szczególności: 

1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, 



2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami, o których 

mowa w ust. 1”. 

Ponadto w § 20 ust. 4 podano, że sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka samorządu 

terytorialnego przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o 

wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

Konto 976 ma być pomocne przy sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego, więc 

dotyczyć będzie kilku odrębnych spraw będących przedmiotem wyłączeń przy sporządzeniu 

łącznego sprawozdania finansowego. 

Należy prowadzić ewidencję dla każdego przedmiotu wyłączeń oddzielnie. 

Wymienić należy oddzielne ewidencje wzajemnych rozliczeń prowadzonych dla: 

 – przychodów i kosztów. 

 Ewidencja obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i koszty, będące 

następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym 

sprawozdaniem. Wyłączenia przychodów i kosztów wzajemnych nie mają wpływu na wynik 

finansowy ustalony w łącznym sprawozdaniu finansowym, jednak wpływają na strukturę 
przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat, więc muszą być uwzględnione wyłączenia 

z tego tytułu. Przychody uzyskane od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem, 

ewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych, muszą być równe kosztom w innych 

jednostkach. Ewidencja szczegółowa do oddzielnych kont 976 dla przychodów (ewidencja na 

stronie Ma) i kosztów (ewidencja na stronie Wn) powinna dostarczać informacji o strukturze 

przychodów i kosztów według pozycji sprawozdania finansowego, 

– należności i zobowiązania wzajemne ewidencjonuje się oddzielnie w jednostkach 

organizacyjnych. Do sporządzenia sprawozdania potrzebny jest stan należności i zobowiązań 
niezapłaconych w dniu bilansowym. Należności od jednostek z grupy objętej łącznym 

sprawozdaniem są ewidencjonowane na stronie Wn konta 976 (wzajemne należności), 

natomiast na stronie Ma tego konta księgować należy zapisy o ich zapłacie. Saldo konta 

będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w sprawozdaniu łącznym. 

Konto 976 dla zobowiązań wzajemnych będzie prowadzone w porządku odwrotnym. 

 

 

 


