
ZARZĄDZENIE  Nr 1/2006 

Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

z  dnia  01.12.2006r. 

 

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu 
kont w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku  

 
 

Na podstawie art. 4 ust 4 i 5, art. 10 ust 1 i 2 , art. 50, art. 83 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)  
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) 
zarządza się co następuje: 
 

§ 1 

Określenie roku obrotowego 
 
Ustala się, że rokiem obrotowym jest okres 12-stu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku 
obrotowym. 
 

§ 2 
Zasady rachunkowości 

 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku zobowiązany jest do stosowania określonych 

ustawą zasad rachunkowości, w tym: 
a) zasady rzetelnego obrazu – zgodnie z którą jednostka zobowiązana jest stosować określone 
ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy, 
b) zasada memoriału – wyrażająca się tym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć 
wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z 
tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, 
c) zasada ostrożności – zgodnie z którą poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się 
stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem 
zasady ostrożności, 
d) zasada ciągłości – zgodnie z którą należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i 
pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania 
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje 
z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich 
zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na 
następny rok obrotowy księgach rachunkowych.   

3. Przy stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przyjmuje się założenie, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Osieku będzie kontynuował w dającej się przewidzieć przyszłości 
działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
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§ 3 
Szczególne zasady rachunkowości 

1. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, 
niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub 
pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące 
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie 
zostały poniesione. 

2. Zaangażowanie środków wprowadza się na konto pozabilansowe na podstawie dokumentu tj. 
złożonego wniosku o zaangażowanie. 

 
§ 4 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego 

 
1. Środki trwałe to środki określone w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.  
2. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników 

obrotowych: 
a) ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące składniki: 
- środki trwałe o wartości powyżej 10% dolnej granicy stawki określonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz środki trwałe bez względu na wartości wymienione w ust. 
6 pkt a i b,  
b) ewidencją ilościową objęto środki trwałe poniżej 10% dolnej granicy stawki ustalonej w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 
c) odpisami w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają następujące składniki: środki czystości, 
środki bhp, materiały biurowe, części zamienne, firany, rolety, karnisze, wieszaki, kosze na 
śmieci. 

3. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ale środki 
trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie 
decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.  

4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości 
wynikających z ewidencji, przy czym: 
a) za początkową wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych (konto 013) przyjmuje się 
cenę zakupu, bez pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem kosztów zakupu, 
b) wycena inwestycji (konto 080) w księgach rachunkowych jest dokonywana według 
jednakowych zasad w trakcie roku obrotowego i na dzień bilansowy, tzn. w cenach nabycia lub 
kosztach wytworzenia. 
Cenę nabycia stanowi rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną 
sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, powiększona o: 
- koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu 
zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też 
załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, 
- koszty opłat materialnych, sądowych i skarbowych, 
- koszty odsetek i różnic kursowych, 
- koszty związane z montażem środka, 
- w przypadku importu – obciążenia o charakterze publicznoprawnym. 
Koszt wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie stanowią sumę: 
- ceny nabycia oraz usługi obce, 
- koszty wynagrodzeń wraz z narzutami 
- innych kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem danego obiektu. 

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za 
okres całego roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób prawnych, z wyjątkiem środków trwałych, o których mowa w ust. 6 przy zastosowaniu 
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stawek umorzeniowych (amortyzacyjnych) określonych w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: 
a) książki i inne zbiory biblioteczne, 
b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w 
szkołach i placówkach oświatowych, 
c) odzież i umundurowanie, 
d) meble i dywany, 
e) inwentarz żywy, 
f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie 
przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości 
w momencie oddania do używania (art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 
g) części zamienne lub materiały do stałego wmontowania, jeśli nie stanowią ulepszenia środka 
trwałego, bez względu na wartość ich zakupu  
h) materiały biurowe, 
i) środki czystości, 
j) środki bhp. 

7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 
8. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają 

aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki 
aktualizacji są odnoszone na fundusz. 
 

 
§ 5 

1. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 - „Środki trwałe” przy 
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, określonych w zał. Nr 1 do zarządzenia. 

2. Odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 
„Wartości niematerialne i prawne” przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do 
zarządzenia.  

3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku lub poczynając od 
miesiąca przyjęcia do używania do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i 
prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jej niedobór. 

4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w 
który ten środek trwały wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje 
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym 
postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 

5. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych 
środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w 
którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości. 

6. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, 
adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków 
na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, 
których jednostkowa cena nabycia przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych (art. 16G ust. 13). Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy 
suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub 
modernizację w danym roku podatkowym przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych i wydatki te powodują wzrost wartości z dnia przyjęcia 
środków trwałych do używania.  

7. Środki trwałe używane lub ulepszone, które po raz pierwszy wprowadzono do ewidencji mogą 
być amortyzowane wg indywidualnych stawek określonych w art. 16j ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 
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§ 6 
1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób ustalony w rozdziale 

4 ustawy o rachunkowości. 
2. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków 

budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie 
ustaw obciążają fundusze. 

3. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy 
dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich 
zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 

4. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach 
obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartał, według zasad obowiązujących na dzień 
bilansowy. 

5. Uzgodnienie stanu należności i zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy o 
zobowiązaniach podatkowych następuje na prośbę podatnika. Uzgodnienie sald może nastąpić 
poprzez pisemne wzajemne potwierdzenie sald lub uzgodnienie telefoniczne, dokonując 
zestawienia z tych uzgodnień (nazwisko i imię osoby, z którą kwoty zostały uzgodnione). 

 

§ 7 
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 

 
Ustala się wykaz kont i zasady funkcjonowania kont dla ŚDS Osiek – załącznik nr 2. 
 

§ 8 
1. ŚDS Osiek prowadzi księgowość komputerowo oraz częściowo ręcznie i posiada: 

a) wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera oraz 
wykaz ksiąg prowadzonych ręcznie – załącznik nr 3. 
b) dokumentację przetwarzania danych przy użyciu komputera i jej zmiany obejmujące poza 
spisem zbiorów co najmniej: 
- wykaz programów wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia przez jednostkę każdego  
   nowego lub zmienionego programu do stosowania – załącznik nr 4 
- opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania, 
- zasady ochrony danych, 
- zasady ewidencji przetwarzania danych 
Dokumentację do w/w punktów stanowią opracowania otrzymywane od firmy „RADIX”. 

 
§ 9 

1. Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera powinny spełniać następujące 
wymagania: 
a) Trwałe oznaczenie nazwą jednostki, której dotyczą (każdy wydruk komputerowy) oraz 
zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej. 
b) Wyrażenie oznaczone co do miesiąca i roku obrotowego oraz daty sporządzania. 
c) Przechowywane starannie w kolejności chronologicznej. 
d) Wydruki komputerowe powinny się składać z automatycznie ponumerowanych stron z 
oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz zsumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w 
roku obrotowym i oznaczone nazwą programu przetworzenia. 
e) Dziennik przy użyciu komputera musi zapewnić: 
- ujmowanie wyłącznie zapisów sprawdzonych 
- niedostępność zbiorów dla modyfikacji poza wprowadzeniem korekt księgowych 
- automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenie obrotów 
- wydruk dziennika w postaci kolejno numerowanych stron nie rzadziej niż na koniec każdego 
miesiąca. 
f) Zapisów w porządku systematycznym dokonuje się równocześnie: 
- w dzienniku obrotów 
- na kontach księgi głównej 
- na kontach analitycznych 
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- na kontach pozabilansowych. 
g) Na koniec każdego miesiąca sporządza się następujące wydruki: 
- zestawienie stanów kont – syntetyczne 
- konto 130 – wydatki wg paragrafów (zestawienie analityczne) 
- konto 998 – zaangażowanie wydatków wg paragrafów (zestawienie analityczne) 
- dziennik obrotów  
h) Dokumenty księgowe grupuje się i oznacza następująco: 
- kasowe oznaczone jako RK 
- bankowe oznaczone jako WB 
- memoriały (faktury, rachunki, noty księgowe) oznaczone jako PK 
- zaangażowanie oznaczone jako PK. 
i) Na dzień 30 czerwca i 31 grudnia sporządza się zestawienie obrotów i sald w jednostce. 

 
§ 10 

1. Zapis w komputerowej księdze rachunkowej musi posiadać automatycznie nadany numer 
pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, dane pozwalające na ustalenie programu 
wprowadzenia danych, a ponadto: 
a) daty dokonania operacji 
b) określenie dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu 
c) tekstu opisu operacji 
d) kwotę zapisu 
e) dekret strony Wn i Ma. 

 

§ 11 
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: 
1. Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów 

amortyzacyjnych 
a) księgi  środków trwałych 
b) kartoteki środków trwałych 
c) ewidencję umorzeń i amortyzacji 
d) karty kontowo-materiałowe 

2. Rozrachunki z pracownikami 
3. Raport kasowy 
 

§ 12 
Ochrona danych i ich zbiorów 
1. Ochrona danych przy użyciu komputera polega na: 

a) tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów na dyskietki lub CD,  
b) bezpiecznym przechowywaniu dyskietki lub CD,   
c) ochronie przed nieupoważnionym dostępem do programów (hasła),  
d) stosowaniu odpornych na zagrożenie nośników danych,  
e) wydrukach na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

 
§ 13 

ŚDS Osiek zobowiązany jest wprowadzać do ustalonego stanu kont zmiany wynikające ze zmian 
w zasadach wykorzystania budżetu, gospodarki finansowej lub sprawozdawczości. 

 

§ 14 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i ma 
zastosowanie dla ŚDS Osiek.  
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Kierownika ŚDS Osiek 

Nr  1/2006 z dnia  01.12.2006r.           
                    

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH 

Pozycja Stawka 
% 

Symbol KŚT 
(grupa lub 

podgrupa, lub 
rodzaj) 

Nazwa środków trwałych Powiązanie z 
KRŚT 

1 2 3 4 5 

01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16 

    122 Lokale mieszkalne   

  2,5 10 Budynki niemieszkalne 10, 11, 12 

        13, 14, 15 

        17, 18, 19 

    110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy 
opieki społecznej 154 

      bez opieki medycznej 159 

    121 Lokale niemieszkalne   

  4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi 227 

      oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 293 

    104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, 200 

      zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków 
magazynowych i naziemnych) 

202 

203 

       205 

        209 

        220 

        221 

        222 

  10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 125 

      – trwale związane z gruntem   

    109 Domki kempingowe, budynki zastępcze 169 

      – trwale związane z gruntem 198 

    010 Plantacje wikliny 001 

  

02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 250 

      doków stałych zalądowionych, wałów i grobli 251 

       253 

       254 

       255 

        259 

        293 

       297 

    21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do 256 

      uzdatniania wód, z wyjątkiem studni   

      wierconych   

    290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem 28 

      ogrodów i parków publicznych, skwerów,   

      ogrodów botanicznych i zoologicznych   

    291 Wieże przeciwpożarowe 291 
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    225 Melioracje podstawowe 01 

    226 Melioracje szczegółowe 01 

  4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem 2 

      ogrodów i parków publicznych, skwerów,   

      ogrodów botanicznych i zoologicznych   

  10 211 Przewody sieci technologicznych 651 

      wewnątrzzakładowych   

    221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680 

  14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507 

  20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, 510 

      wieżomaszty   

03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3 

  14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323 

    324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324 

    325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325 

    326 Silniki powietrzne 326 

    343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne 343 

      przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie   

    344 Zespoły elektroenergetyczne 344 

      z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie   

    349 Reaktory jądrowe 349 

  

04 7 431 431 – 0 filtry (prasy) błotniarki 431 

      431 – 4 cedzidła mechaniczne   

    450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 – 50  450 

      piece do przerobu surowca wielokomorowe)   

    451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 – 0 piece 
koksownicze) 

451 

    454 Piece do wypalania tunelowe 454 

    475 Aparaty bębnowe 475 

    477 Suszarki komorowe: 477–0 do 4 oraz 477–6 do 8 477 

  10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4 

  14 41 Obrabiarki do metali 40, 41 

    44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania 44 

      i sprężania cieczy i gazów   

    46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469–
0) 

46 

    47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji 47 

      i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 
477–0 do 4 i 6–8 oraz 479–0) 

  

  18 449 Z rodzaju 449–90 urządzenia dystrybucyjne 449 

      do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze    

      składowe do cieczy i paliw płynnych   

    465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy 
produkcji sody 

465 

    469 469–0 chłodnice odmulin i prób kołowych 469 

      rozkładni gazu   

    474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474 

    479 479–0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni 479 

      gazu   
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    481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej 481 

      obróbki metali sposobem chemicznym   

      i elektrogalwanicznym   

    482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali 
sposobem cieplnym 

482 

    484 484–0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w 
ochronie gazów oraz do spawania 

484 

      i napawania plazmowego   

      Z rodzaju 484–1 wytwornice acetylenowe przenośne 
wysokiego ciśnienia 

  

      484–3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe   

      Z rodzaju 484–6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do 
natryskiwania tworzywami sztucznymi 

  

    490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania  490 

      maszynowych nośników danych oraz maszyny    

      analityczne   

    492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i 
sterowania procesami 

492 

    493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493 

  20 434 434–01 maszyny do zamykania słoi 434 

      Z rodzaju 434–02 maszyny do zamykania puszek   

    465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako 
chłodnice kwasu siarkowego  

465 

  30 491 Zespoły komputerowe 491 

  

05 7 506 506–1 i 506–2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506 

    507 507–2 i 507–3 krystalizatory 507 

      507–4 komory potne   

    548 548–0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji  548 

      materiału zecerskiego   

    583 583–0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych 
węgla 

583 

      583–1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego   

  10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512 

    513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513 

    514 514–0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514 

      514–1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe   

      514–2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni   

      Z rodzaju 514–3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na    

      gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy   

      514–9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze   

    520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu 
kamieniarskiego: 

520 

      520–0 i 520–1 traki ramowe i tarczowe   

      520–2 cyrkulaki   

      520–3 szlifierki   

      520–4 tokarki i wiertarki do kamienia   

      520–5 kombajny do robót przygotowawczych   

    523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523 

    525 525–31 autoklawy 525 

    529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji  529 
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      materiałów budowlanych:   

      529–81 do produkcji elementów z lastryko   

      529–82 do produkcji sztucznego kamienia   

    56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56 

    582 Z rodzaju 582–1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 
000 l pojemności oraz z rodzaju 582–2 

582 

      Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM   

  14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50 

    517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517 

    52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52 

    53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw 
sztucznych 

53 

    54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, 
produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty 
papiernicze i poligraficzne 

54 

    55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów  55 

      włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i 
produkcji z niej 

  

    561 561–6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561 

    568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z 
wyjątkiem 568–40 do 48) 

568 

    57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57 

    59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59 

  18 505 505–1 piece prażalnicze fluidezyjne 505 

    51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze,  51 

      gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i 
kartograficzne 

  

    58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  58 

  20 506 506–3 odgazowywacze 506 

    510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510 

    511 Obudowy zmechanizowane 511 

    518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518 

      518–01 pomiarów magnetycznych   

      518–02 pomiarów geologicznych   

  

      518–03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych   

      518–1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu 
gazowego, perforacji otworów wiertniczych 

  

    535 Z rodzaju 535–0 aparaty specjalne do wytwarzania  535 

      kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych,    

      próżniowych i specjalnych wytopów metali   

      Z rodzaju 535–1 maszyny do produkcji węglanów i past 
emulsyjnych 

  

      Z rodzaju 535–7 urządzenia do produkcji półprzewodników   

    579 579–000 dystrybutory 579 

      579–003 młynki młotkowe   

      579–01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów 
zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne 

  

      579–09 inne maszyny i urządzenia do przerobu    

      odpadów zwierzęcych   

    580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580 
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    581 Maszyny do robót budowlanych 581 

    582 582–3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582 

  25 501 501–0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501 

      501–1 porcelanowe młyny kulowe   

    511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów 
zmechanizowanych 

511 

    524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i 
bazaltu 

524 

    571 571–8 autoklawy do hydrolizy 571 

      571–30 i 571–31 neutralizatory stalowe oraz    

      neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane   

    581 581–2 wibratory 581 

      581–4 wibromłoty oraz z rodzaju 581–3 zacieraczki do tynku   

  

06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600 

    601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną 
chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 

601 

    623 623–7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach 
WN 

623 

    641 Z rodzaju 641–7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy 
głębieniu szybów) 

641 

    648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648 

    657 Akumulatory hydrauliczne 657 

    660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660 

  10 6 Urządzenia techniczne 6 

  18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze 610 

      i aparatura energii elektrycznej przewoźna do 615 

    641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz  641 

      nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem    

      rodzaju 641–63 oraz z rodzaju 641–7 wyciągniki    

      kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a 
także wyciągi kolei i kolejek linowych) 

  

    662 662–1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662 

    681 Kontenery 681 

  20 629 Telefony komórkowe 629 

    669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 
04 –zespoły komputerowe) 

669 

    633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633 

    634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634 

    662 662–5 ekrany kinowe 662 

    644 644–0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach  644 

      przetwórczych rud i węgla   

    664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań 
technicznych 

664 

  25 644 644–0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644 

07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70 

    71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71 

    72 Tramwajowy tabor szynowy 72 

    73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73 

    77 Tabor pływający 77 

  14 700 700–7 drezyny i przyczepy do drezyn 700–7 
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    710 710–01 lokomotywy akumulatorowe 710 

        do 03 

      710–02 i 710–03 lokomotywy ognioszczelne 710–02 

      i typu „Karlik” i 710–03 

      710–10 do 14 wozy kopalniane 710–10 

        do 14 

    770 770–13 kontenerowce 770–13 

    773 773–1010 wodoloty 773–1010 

    780 Samoloty 780 

    781 Śmigłowce 781 

    743 Samochody specjalne 743 

    745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o  745 

      napędzie elektrycznym   

    746 Ciągniki 746 

    747 Naczepy 747 

    748 Przyczepy 748 

        750 

        751 

        752 

        753 

  

        754 

    76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe  76 

      akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)   

  18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745 

    783 Balony 783 

    788 Inne środki transportu lotniczego 788 

    79 Środki transportu pozostałe   

  20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740 

    741 Samochody osobowe 741 

    742 Samochody ciężarowe 742 

    744 Autobusy i autokary 744 

    782 Szybowce 782 

08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek  805 

      kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne   

    806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe 806 

      – niezwiązane trwale z gruntem   

  14 803 803–0 do 1 maszyny biurowe 803 

      803–30 dalekopisy do maszyn matematycznych   

  20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8 

  25 801 801–0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych 

801 

    802 802–0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802 

    804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804 

     

 20  Programy komputerowe  

  

 



 12 

 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Kierownika ŚDS  

Nr  1/2006 z dnia  01.12.2006r 
 
 

PLAN  KONT  DLA  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  W  OSIEKU 

 

 

I. Wykaz kont: 
 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 – Majątek trwały 
011 – Środki trwałe 
013 – Pozostałe środki trwałe 
020 – Wartości niematerialne i prawne 
071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie) 
 
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 
101 – Kasa 
130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych 
131 – Rachunki bieżące 
132 – Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych 
134 – Kredyty bankowe 
137 – Rachunki środków funduszy pomocowych 
 
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 
225 – Rozrachunki  z budżetami 

      227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 
      228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 
      229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
      231 – Rozrachunki a 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 3 – Materiały i towary 
      300 – Rozliczenie zakupu 
      310 – Materiały 
      330 – Towary 
      340 – Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów  

       
      Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
      400 – Koszty według rodzajów 
      401 – Amortyzacja 
      490 – Rozliczenie kosztów 
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Zespół 6 – Produkty 
600 – Produkty gotowe i półfabrykaty 
620 – Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 
640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania   
700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 
730 – Sprzedaż towarów i wartości ich zakupu 
740 – Dotacje i środki na inwestycje 
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 
820 – Rozliczenie wyniku finansowego 
840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 
851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 

2. Konta pozabilansowe 
998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 
999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
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II. Opis kont: 
 

1. Konta bilansowe 
 
1) Zespół 0 – „Majątek trwały” 
Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji: 

1) rzeczowego majątku trwałego, 
2) wartości niematerialnych i prawnych, 
3) finansowego majątku trwałego, 
4) umorzenia majątku, 
5) inwestycji. 

 
2) Konto 011 – „Środki trwałe” 
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 
trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 
013, 014, 016, 017. 
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  lub 

zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, 
2) ujawnione niedobory środków trwałych, 
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywanych 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 oznacz stan środków trwałych w wartości 
początkowej.  

 
3) 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, 014, 016 i 017, wydanych do używania 
na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które 
podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. 
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości 
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia 
ujmowanego na koncie 072. 
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, 
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, 
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sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej, 
2) ujawnione niedobory środków trwałych w użyciu. 

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 
używaniu w wartości początkowej. 
 
4) Konto 20 – „ Wartości niematerialne i prawne” 
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych.  
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia 
stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia 
ujmowanego na koncie 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 
wartości początkowej. 
 

5) Konto 071 – „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych                        
                            i prawnych” 
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych 
stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 
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 o prawnych.  
 

6) Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych” 
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełni 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 trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące środków 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 pełni wartości w 
miesiącu wydania ich do używania.  
 
7) 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:  
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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 własnej działalności gospodarczej, 

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, 
adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenia 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 rozliczenia kosztów dotyczących zakupów gotowych 
środków trwałych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie 
kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów  inwestycyjnych oraz skalkulowanie 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych.  
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.  
 

8) Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” 
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji:  

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach, 
2) krótkoterminowych papierów wartościowych, 
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, 

lokowanych na rachunkach w bankach,  
4) udzielanych przez banki kredytów w krajach i zagranicznych środków pieniężnych,  
5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.  

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i straty środków pieniężnych 
oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.  

 
9) Konto 101 – „Kasa”  
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.  
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływ gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – 
rozchody gotówki i  niedobory kasowe. 
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obecnej walucie. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie: 

1) stanu gotówki w walucie polskiej, 
2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w  walucie zagranicznej, z podziałem 

na poszczególne waluty obce, 
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom z nią odpowiedzialnym, 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 
 
10) Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” 
Konto 130 służy do ewidencji stanu7 środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym 
jednostki 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 
dysponentów 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 
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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 zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czynności 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. 
Saldo konta 130 w zakresie realizowanych 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 szczegółowej 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 niewykorzystanych 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) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, 

w korespondencji z kontem 222. 
 

11) Konto 131 – „Rachunki bieżące”  
Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej zakładów 
budżetowych i gospodarstw pomocniczych znajdujących się na rachunku bankowym. 
Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – 
wypłaty środków z rachunku bankowego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 131 powinna zapewniać podział środków według rachunków 
bankowych.  
Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 
bankowym.  
 
12) Konto 132 – „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych” 
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych  
dochodów własnych jednostek budżetowych.  
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków  pobranych tytułem dochodów własnych na 
rachunek bankowy, a na stronie Ma – wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację 
wydatków finansowych dochodami własnymi jednostki budżetowej.  
Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna zapewnić podział środków według rachunków 
bankowych oraz według pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego każdego tytułu dochodów 
własnych.  
Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych dochodów własnych.  
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13) Konto 134 – „Kredyty bankowe” 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności 
podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe.  
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma – kredyty udzielone jednostce 
przez bank i przelanie na rachunek bieżący lub inwestycyjny. Konto 134 może wykazywać saldo 
Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przelanych na rachunki jednostki.  
 
14) Konto 137 – „Rachunki środków funduszy pomocowych”  
 Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na 
realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków 
pochodzących z budżetu 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, z 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 
bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.  
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy 
pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.  
 
15) Zespół 2 – „Rozrachunki i roszczenia”  
Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych 
rozrachunków oraz roszczeń.  
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń 
niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i 
roszczeniami spornymi.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie 
poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich 
rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według 
kontrahentów oraz, jeśli dotyczy rozliczeń w walutach obcych – według poszczególnych walut. 
 
16) Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”  
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a 
także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności 
jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.  
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań, a 
uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę  i zmniejszenia należności i roszczeń.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 
Konto 201może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza  stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan 
zobowiązań. 
 

17) konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”      
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, 
w którym 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 należności subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu. 
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Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek 
klasyfikacji budżetowej.  
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów 
budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych 
dochodach. 
 

18) Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”  
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów 
budżetowych.  
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z 
kontem 130. 
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowego lub roczne 
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań 
budżetowych. 
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. 
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 
budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 
 
19) Konto 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych” 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń zrealizowanych  przez jednostkę budżetową wydatków 
budżetowych.  
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań 
budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800. 

2) Okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie 
wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.  

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych ba 
pokrycie wydatków budżetowych jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego 
stopnia, w korespondencji z kontem 130. 
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na 
pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego 
stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.  
 
20) 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 wpłat 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.  
 
21) Konto 227 – „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” 
Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących 
funduszy pomocowych.  
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków 
funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie funduszy pomocowych. 
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy 
pomocowych.  
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
rozliczeń dla poszczególnych programów z tytułu zrealizowanych dochodów.  
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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. 
 

22) 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 za środków funduszy pomocowych, a w 
szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi.  
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowania wydatków dokonanych, 
w korespondencji z kontem 800, 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 
jednostkę 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 
pomocowych, tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostek, lecz 
jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków. 
 

23) Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w 
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.  
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie 
Ma – zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności 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 
zobowiązań.  

   
24) 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 
zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
 
25) Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników i 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 funduszy świadczeń socjalnych, 
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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. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności, 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. 
 
26) Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” 
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań 
nieobjętych ewidencją na kontach 201 – 234. Konto 240 może być używane również do ewidencji 
pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy 
celowych. 
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i 
roszczeń. 
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. 

 
27) 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 Ma 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 
należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. 
Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek 
udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma – stan nadpłat w należnościach z tytułu 
pożyczek dotyczących prefinansowania. 
 

28) Konto 268 – „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” 
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w 
ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. 
Na stronie Ma 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. 
 
29) Zespół 3 – „Materiały i towary” 
Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i 
towarów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300). 
Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w 
magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z 
zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia. 
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Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się 
według cen ewidencyjnych. Gdy cena ewidencyjna różni się od ceny rzeczywistej,            należy 
wyodrębnić odchylenia od cen rzeczywistych na koncie 340. Rozliczenie odchyleń następuje 
według zasad określonych w zakładowym planie kont. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w 
odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo – wartościową – także 
według ich poszczególnych rodzajów i grup. 
 

30) Konto 300 – „Rozliczenie zakupu” 
Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), 
robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów  w drodze oraz wartości 
dostaw nie fakturowanych. 
Na stronie Wn konta 300 ujmuje się: 

1) faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów 
i usług, zwanym dalej „podatkiem VAT”, 

2) podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie, 
Na stronie Ma konta 300 ujmuje się: 

1) wartość przyjętych dostaw i usług, 
2) naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po 

spełnieniu określonych warunków, 
3) naliczony podatek VAT nie podlegające zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego 

dotyczący składników majątku obrotowego zwiększający ich wartość lub obciążający 
właściwe koszty albo rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, 

4) naliczony podatek VAT nie podlegające zwrotowi lub odliczeniu  od podatku należnego 
dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych zwiększających ich wartość. 

 
Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: 

1) odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, 
2) koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców, 
3) opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie, 
4) niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie, 
5) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców. 

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i 
towary w drodze), a saldo Ma – stan dostaw lub usług nie fakturowanych. 
Konto 300 może być wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw nie 
fakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego. 
 

31) Konto 310 – „Materiały” 
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, 
znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie. 
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na 
stronie Ma – jego zmniejszenia. 
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach zakupu, 
nabycia lub stałych cenach ewidencyjnych. 
 

32) Konto 330 – „Towary” 
Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów. Ewidencją na tym koncie obejmuje 
się towary znajdujące się zarówno we własnych magazynach, punktach sprzedaży, punktach 
przerobu, jak również w magazynach obcych i przerobie obcym. 
Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na 
stronie Ma – jego zmniejszenia. 
Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach zakupu, 
nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 
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33) Konto 340 – „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” 
Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i artykułów 
spożywczych ustaloną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich rzeczywistą ceną 
zakupu lub nabycia. 
Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na 
stronie Ma – odchylenia kredytowe i rozliczenia odchyleń debetowych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na 
dotyczące materiałów, towarów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem na 
grupy zapasów. W jednostkach handlu detalicznego oraz zakładach gastronomicznych będących 
podatnikami podatku VAT, prowadzących wyłączyć ewidencję wartościową zapasów według cen 
sprzedaży, należy w ewidencji szczegółowej wyodrębnić odchylenia kredytowe z tytułu planowanej 
marży oraz z tytułu zarezerwowanego podatku VAT. 
Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów 
materiałów i towarów ujętych na kontach 310 i 330. 

 
34) Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 
Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym i ich rozliczenia. 
Na kontach zespołu 4 koszty finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych. 
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych – zgodnie z odrębnymi przepisami – 
z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, 
kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 

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

36) 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. 
 
37) Konto 490 – „Rozliczenie kosztów” 
Konto 490 w jednostkach nie prowadzących kont zespołu 5 „Koszty według typów działalności i 
ich rozlicznie” służy do ujęcia: 

1) w korespondencji z kontem 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty” wartości wytworzonych i 
przyjętych do magazynu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej według cen 
sprzedaży netto. 

2) w korespondencji z kontem 640 ‘Rozliczenia międzyokresowe kosztów” kosztów 
rozlicznych w czasie (w okresach późniejszych), które ujęte były na koncie 400 w wartości 
poniesionej, 

3) zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty, w 
korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, 

4) kosztów zgromadzonych na koncie 700 oraz kosztów nielicznych do sprzedanych 
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produktów i towarów, lecz wprost obciążających wynik finansowy oraz ewentualne koszty 
zakupu i sprzedaży towarów i materiałów ujęte na kontach 730 i 760. 

W jednostkach prowadzących konta zespołów 5 konto 490 służy do: 
1)  przeniesienia na konta zespołu 5 i zespołu 6 kosztów prostych zewidencjonowanych   
     w ciągu okresu sprawozdawczego na konie 400, 401, 
2) przeniesienia na konto 640 kosztów rozliczanych w czasie, które ujęte były na koncie    
    400, 401 w wartości poniesionej, 
3) ujęcia łącznej kwoty kosztów uzyskania przychodów zewidencjonowanych na kontach  
    zespołu 7. 
Na stronie Wn  konta 490 ujmuje się: 

1) koszt własny sprzedanych produktów odpowiadający rzeczywistym kosztom 
wytworzenia sprzedanych produktów, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 7, 
oraz koszty nie wliczane do wartości produktów, lecz obciążające wynik finansowy 
danego okresu, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 5 (koszty zarządu, 
handlowe i sprzedaży), 

2) zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych, w korespondencji z kontem 640, 
Na stronie Ma konta 490 ujmuje się poniesione koszty rodzajowe, zewidencjonowane na koncie 
400, 401 i nie podlegające rozliczeniu w czasie, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 5, 
oraz przypadające na przyszłe okresy, w korespondencji z kontem 640. 
Na stronie Wn konta 490 ujmuje się również, w korespondencji z kontem 760, przychody ze 
sprzedaży wewnętrznej produktów oraz na stronie Wn lub Ma zmiany stanu produktów  
spowodowane w szczególności zdarzeniami losowymi, niedoborami lub nadwyżkami. 
Księgowania te mogą być dokonywane bieżąco, jednocześnie z zapisami na kontach zespołu 5,6 i 7, 
albo okresowo, w łącznej sumie równej różnicy między kwotą odpowiadającą zmianie stanu 
produktów a saldem konta 490. 
Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę stanu zapasów produktów gotowych, produkcji nie 
zakończonej i rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku w stosunku do stanu na 
początek roku. 
Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860. 
 
38) Zespół 6 „Produkty” 
Konta zespołu 6 „Produkty” służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz 
kosztów rozliczonych w czasie. 

 
39) Konto 600 – „Produkty gotowe i półfabrykaty” 
Konto 600 służy do ewidencji zapasów wyrobów gotowych oraz robót i usług zakończonych, lecz 
niesprzedanych do końca okresu sprawozdawczego, oraz półfabrykatów w jednostkach 
prowadzących ich ewidencję ilościowo – wartościową. 
Jeżeli przychody, rozchody oraz stany zapasów produktów wycenia się według cen ewidencyjnych, 
a cena ewidencyjna różni się od rzeczywistego kosztu wytworzenia, to na koncie 620 należy 
wyodrębnić  odchylenia pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia 
produktów. 
Na stronie Wn konta 600 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu produktów,  a na stronie Ma 
– jego zmniejszenia. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 600 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
zapasów według miejsc ich składowania i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w 
odniesieniu do zapasów produktów objętych ewidencją ilościowo – wartościową i ilościową – także 
według ich poszczególnych rodzajów i grup. 
Konto 600 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów produktów gotowych oraz 
ewentualnie półfabrykatów. 
 
40) Konto 620 – „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” 
Konto 620 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a ich rzeczywistym 
kosztem wytworzenia. 
Na stronie Wn konta 620 ujmuje się powstałe odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń 
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kredytowych, a na stronie Ma – powstałe odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 620 powinna zapewnić podział odchyleń na 
dotyczące wyrobów gotowych i półfabrykatów. 
Konto 620 może wykazywać saldo Wn lub Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów 
produktów, korygując ich wartość bilansową. 
 

41) 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 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. 
 
42) Zespół 7 – „Przychody i koszty ich uzyskania” 
Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” służą do ewidencji: 

1) przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i 
kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

2) podatków nieujętych na koncie 400, 
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji 

przekazanych. 
Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wykonania świadczenia zgodnie z umową kupna- 
sprzedaży (a w szczególności wysyłki, odbioru usługi), a w eksporcie wyrobów i towarów – datę 
przewiezienia ich przez granicę, potwierdzoną przez graniczny urząd celny. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb 
planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 
 
43) Konto 700 – „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” 
Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz 
robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo 
wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia. 
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący 
rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach 
ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespondencji z kontami 
500, 530, 580, 600, 620 lub 490. 
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede 
wszystkim zespołu 1 i 2oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.  
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad 
wymiary podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży.  
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860, 
2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700. 
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 
 
44) Konto 730 – „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” 
Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu. 
Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w 
korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną 
skorygowaną o odchylenia od tej ceny. 
Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami 
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przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5. 
Podatnicy podatku VAT niezobowiązani do stosowania kas z pamięcią fiskalną ujmują po stronie 
Ma konta 730 przychody (utargi) łącznie z podatkiem ze sprzedaży towarów. Należny podatek od 
towarów i usług zawarty w utargach podlega przeksięgowaniu Wn konto 730 ,  Ma konto 225. 
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730), 
2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). 
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda. 
 

45) Konto 740 – „Dotacje i środki na inwestycje” 
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budżetu, środków pozabudżetowych, 
funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się 
dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji. 

1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym 
oddziałom zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240, 

2) środki pieniężne zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych 
wykorzystane lub przeznaczone  na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 
800 lub kontem 840, 

3) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów 
otrzymywanych przez jednostki budżetowe, które podlegają ujęciu Wn konto 221, Ma konto 
750). 

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się: 
1) w ciągu roku – dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub 

dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z 
kontem 225, 

2) na koniec roku sprawozdawczego – dotacje należne, wynikające z przepisów prawa 
lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok 
wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do dnia  sporządzenia 
sprawozdania finansowego, Ew korespondencji z kontem 225. 

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających 
na poszczególne tytułu rozliczeń. 
W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się: 

1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności 
podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz środków wykorzystanych lub 
przeznaczonych na inwestycje w zakładach budżetowych i dochodach własnych jednostek 
budżetowych – na stronę Wn konta 860, 

2) saldo  Ma oznaczające wartość dotacji otrzymywanych na finansowanie działalności 
podstawowej – na stronę Ma konta 860. 

Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda. 
 
46) Konto 740 – „Dotacje i środki na inwestycje” 
Konto 740 służy do ewidencji otrzymywanych z budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy 
celowych oraz innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na 
finansowanie inwestycji. 
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się: 

1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym 
oddziałom zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240, 

2) środki pieniężne zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych 
wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 
800 lub 840, 

3) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów 
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otrzymywanych przez jednostki budżetowe), które podlegają ujęciu Wn konto 221, Ma 
konto 750). 

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się: 
1) w ciągu roku – dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub 

dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225, 
2) na koniec okresu sprawozdawczego – dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub 

potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na 
rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, 
w korespondencji z kontem 225. 

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających 
na poszczególne tytuły rozliczeń. 
W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się: 
1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej 
samodzielnie bilansujących oddziałów oraz środków wykorzystanych lub przeznaczonych na 
inwestycje w zakładach budżetowych i dochodach własnych jednostek budżetowych – na stronę 
Wn konta 860, 
Saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej – na 
stronę Ma konta 860. 
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda. 
 

47) 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 
podatkowych i nie podatkowych dochodów budżetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 
okresowo, na podstawie danych z ewidencji podatkowe. 
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu 
dochodów budżetowych według pozycji plany finansowego lub: 

1) w zakresie przychodów finansowych – przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach 
gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od 
należności, 

2) w zakresie kosztów operacji finansowych – zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za 
zwlokę od zobowiązań. 

W zakresie podatkowych i nie podatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa 
prowadzona jest według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków 
pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach 
budżetowych sporządzane przez te organy. 
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. 
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48) Konto 760 – „Pozostałe przychody i koszty” 
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością 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 inwestycji w jednostkach budżetowych, a w zakładach budżetowych i  
   gospodarstwach pomocniczych przychody ze sprzedaży tych składników w części  
   nie podlegające 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. 
Konto 760 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400, 490 oraz 
zespołu 5 – do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonywanych na kontach zespołu 5 i 6 z tytułu 
zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), 
w korespondencji z innymi kosztami niż konto 490, konta zespołu 5 lub 6 oraz konta kosztu 
własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 760 (w korespondencji ze stroną Ma konta 
490) ujmuje się zmniejszenie stanu produktów.  
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. 
 

49) Konto 761 – „Pokrycie amortyzacji” 
Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. 
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienia 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. 
 

50) Konto 800 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z 
budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
 
51) Konto 800 – „Fundusz jednostki” 
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.  
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, 
zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

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

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

3) przeksięgowanie, w 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 
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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 zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej 
księgowości obejmującej różne jednostki, dla których ustala się odrębnie wynik finansowy i według 
odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się również 
według poszczególnych jednostek. 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 

 
52) Konto 810 – „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” 
Konto 810 służy do ewidencji w jednostkach budżetowych: 

1) dotacji przekazanych z budżetu na finansowanie działalności podstawowej (dotacje 
podmiotowe, przedmiotowe) gospodarstw pomocniczych jednostek pomocniczych 
jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych, 

2) dotacji celowych z budżetu na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych, 
3) innych dotacji przekazywanych z budżetu, 
4) równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych. 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez jednostki budżetowe na finansowanie 
środków obrotowych i inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu, wykorzystanie środków 
budżetowych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych. 
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym 
oraz przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na konto 800 „Fundusz jednostki” stanu dotacji 
przekazanych. 
Ewidencję analityczną do konta 810 należy prowadzić według podziałek klasyfikacji, jednostek, 
którym dotacje przekazano, i przeznaczenia dotacji. 
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 
 

53) Konto 820  - „Rozliczenie wyniku finansowego” 
Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych 
pozostającego do ich dyspozycji oraz nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych i 
nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych. 
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyniku finansowego oraz należne lub dokonane 
wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i nadwyżki 
dochodów własnych jednostek budżetowych. 
Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia 
sprawozdania finansowego, na konto 800. 
 
54) Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 
rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn – ich 
zmniejszenie lub rozwiązanie. 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych 
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przychodów, a na stronie Wn – ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku 
obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu: 

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń, 
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich 

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

55) 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 funduszy). 
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszy 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. 
 

56) Konto 860 – „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” 
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków 
nadzwyczajnych. 
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na 
stronie Ma – zyski nadzwyczajne. 
W końcu roku obrotowego na stronie Wn  konta 860 ujmuje się sumę: 
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401, 
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek 
roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto, 
3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, 
oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760, 
4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących 
oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budżetowych i na inwestycje w dochodach własnych 
jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 740, 
5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów 
operacyjnych, w korespondencji z kontem 760, 
6) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870. 
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, 
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek 
roku, w korespondencji z kontem 490, 
3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740, 
4) pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761. 
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 finansowego, na konto 800. 
 

2. Konta pozabilansowe 
 

1) Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym nie 
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wygasających 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 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu 
finansowego, z wyodrębnieniem planu nie wygasających wydatków. 
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 
 

2) Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków, które mają być zrealizowane w 
latach następnych. 
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w  
latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan 
finansowy nie wygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.  
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu 
finansowego, z wyodrębnieniem planu nie wygasających wydatków. 
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 
budżetowych lat przyszłych. 
 
 
 
 
 
Pomocniczo, w celu właściwego zaewidencjonowania powstałych operacji stosuje się „Komentarz 
do planu kont” Marii Augustowskiej oraz „Komentarz do planu kont” Jana Charytoniuka. 
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Kierownika ŚDS Osiek  

Nr  1/2006 z dnia 01.12.2006r. 
 

 

 
WYKAZ   KSIĄG   RACHUNKOWYCH: 

- prowadzonych ręcznie 

- w formie zbiorów komputerowych 
 

 

I. Wykaz ksiąg rachunkowych (prowadzonych ręcznie): 

a) w zakresie ewidencji rachunkowej jednostki i organu: 
- księgi środków trwałych,  
- kartoteki środków trwałych,  
- księgi pozostałych środków trwałych i ilościowo-wartościowe i ilościowe,  
- karty materiałowe,   
- sprawozdania i bilans,  
 

II. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla 

komputera: 

a) w zakresie ewidencji rachunkowej jednostki i organu: 
-   wykaz kont  
-   plany finansowe 
-   dzienniki obrotów 
-   zestawienie stanów i sald kont 
-   wykazy obrotów, stanów i sald 
-   kartoteka obrotów – analityczna i syntetyczna 
-   listy płac 
-   kartoteka wynagrodzeń pracowniczych 
-   kartoteka podatku dochodowego 
– zestawienie składek ZUS 
-   sprawozdania.  
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 Załącznik nr 4 
   do Zarządzenia Kierownika ŚDS Osiek  
    Nr  1/2006 z dnia 01.12.2006r. 

 
 

Wykaz systemów komputerowych  

wprowadzonych do użytkowania  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku 

 
 

Lp. Nazwa systemu użytkownik podpisy 

1. FKB– finansowo-księgowy. 

Księgowości budżetowej 

Justyna Kruk  

2. SYSTEM PŁACE - program płacowy  Justyna Kruk  

 
 


