
 

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 

WÓJTA GMINY PRZEROŚL 

z dnia 1 lipca 2016r. 

 
w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych oraz 

instytucji kultury. 

 
 

                     Na podstawie art.10, ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(Dz.U. z 2013r. poz. 330, z póź.zm.) oraz § 15 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 
lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakladów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U.z 2013, poz.289, z póź. zm.) Wójt zarządza, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza zakładowy plan kont dla budżetu gminy i jednostki urzędu gminy zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zatwierdza zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przerośli zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zatwierdza zakładowy plan kont dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 
Przerośli zgodnie z załacznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zatwierdza zakładowy plan kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli 
zgodnie z załacznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr  27/2016 

Wójta Gminy Przerośl 

z dnia 1 lipca 2016r.  

 

 
ZAKŁADOWY PLAN KONT 

DLA BUDŻETU GMINY I JEDNOSTKI URZĘDU GMINY 

PRZEROŚL 

 

CZĘŚĆ I 

USTALENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 
1)  Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn. 

zm.). 

2)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885,z 
póź. zm.). 

3)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r. poz.289, z póż. zm.)  

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz.255). 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:  

      – budżecie jednostki – oznacza to budżet gminy i urzędu gminy, 

      – kierowniku jednostki – oznacza to Wójta Gminy, 

– księgowym – oznacza to Skarbnika Gminy. 

 

§ 3 

1. Urząd Gminy w Przerośli prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według 

systemu komputerowego pod nazwą Perseus FK autor: Perseus Sp. z o.o. w Warszawie. 

System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art. 10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania, który stanowi 

Załącznik Nr 5 do niniejszego planu kont.  

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 

podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę.  

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu jednostki służy plan kont, natomiast 

zmiany w stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach 

rachunkowych poszczególnych jednostek. Gminne jednostki i zakłady budżetowe stosują w 

tym celu plan kont dla jednostek i zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych 

oraz funduszy celowych. Takie rozwiązanie powoduje, że kierownik jednostki (wójt gminy) 



 

 

prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania budżetu gminy (organu) i 

osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zaszłości gospodarczych zachodzących w 

jednostce (urzędzie gminy), jako jednostce budżetowej. 

Sporządzane są również bilanse na różnych wzorach formularzy sprawozdawczych: 

– budżetu gminy (organ),  

– urzędu gminy (jednostka budżetowa), 

 

§ 4 

1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z dnia 19 stycznia 2012r. 

zmieniające rozporządzenie. 

Z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” oraz 

kont zespołu 6 -„Produkty” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może 

być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie 

występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści 

ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych 

od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji 

wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont. 

3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy i kolejne, oznacza kolejny poziom analityki. 

Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, 

poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie 

tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według rodzajów wydatków, 

przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej 

sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę potrzeby o 

właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych i gminnych funduszach celowych. 
 

 
CZĘŚĆ II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 5 

1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową. 

Zapewnia ona kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostek prowadzących 

tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostek, umożliwiając m.in.: 

– prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, 

– przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym 

lub syntetycznym w podanym okresie czasu, 

– przeglądanie i drukowanie stanów kont w danym okresie – w ujęciu analitycznym 

lub syntetycznym, 

– prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów 

zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu, 

– wykonanie analizy rozrachunkowej kont. 



 

 

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym 

poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.  

2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta pozabilansowe. 

Konta analityczne zapewniają m.in.: 

– ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, 

– ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn, 

– dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości, 

– niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami. 

 

§ 6 

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej 

dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia 

ewidencji analitycznej dla budżetu  (organ) zawiera Załącznik Nr 1. 

4. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia 

ewidencji analitycznej dla jednostki budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 

5. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia 

ewidencji analitycznej dla funduszy celowych zawiera Załącznik Nr 3. 

 

§ 7 

1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości. Wydatki na ich 

nabycie odnosi się w zespole 4 – „ Koszty według rodzajów i ich rozliczeń” w momencie 

nabycia.  

2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie 

zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów 

typowania robót i protokołów wbudowania materiałów. 

 

§ 8 

1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości 

określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w księdze 

inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie 

komputerowym.  

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. 

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja”. 

Saldo konta 400 przenosi się jednorazowo na koniec roku obrotowego na konto 860.  

§ 9 

1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł i równej lub wyższej 

od 200 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej  lub odpowiadającej jej 

wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. 

Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w 



 

 

koszty – zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczeń” i konto 072 – „Umorzenie 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 

Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków 

trwałych” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 

trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone 

mienie. 

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 200zł 

oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji 

wartościowej a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór na fakturze. 

3. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), 

ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”. 

 

CZĘŚĆ III  

Księgi rachunkowe 

  

§ 10 

1. Urząd Gminy w Przerośli prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie jednostki według 

własnego systemu komputerowego.  

2. Księgi rachunkowe obejmują: 

1) dzienniki – dziennik jednostka dziennik organ, 

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji 

zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),  

4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych. 

3. Księgi rachunkowe powinny być:  

1) trwale oznaczone nazwą jednostki, 

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,   

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności. 

4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, 

powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawienia 

miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, 

z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób 

ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.  

6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej: 

1) datę dokonania operacji, 

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego 

podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania 

operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub 

kodów uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści, 

3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z 

zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia 

ksiąg rachunkowych,  

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu 

sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w 

księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym 

roku obrotowym. 

 



 

 

§ 11 

1. Dziennik powinien zawierać: 

1) kolejną numerację dziennika, 

2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli 

prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające 

obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. 

2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w 

porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w 

zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub 

równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w 

zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są 

w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, 

obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.  

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządzane są nie później niż do 15 dnia 

następnego miesiąca, za ostatni miesiąc roku obrotowego – nie później niż do 85 dnia po 

dniu bilansu. 

 

§ 12 

1. Konta ksiąg pomocniczych. 

1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej 

dla: 

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich 

odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej, 

b) rozrachunków z kontrahentami, 

c) rozrachunków z pracownikami, 

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku. 

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi 

głównej. 

2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi 

głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w 

ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg 

pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. 

3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny 

być: 

1) trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju 

księgi rachunkowej, 

2) wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia, 

3) powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej 

(koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w  roku obrotowym, 

oznaczone nazwą programu przetwarzania. 

 

§ 13 

1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, 

a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki: 

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać: 



 

 

– sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,  

– kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,  

– miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku, 

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, 

kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku, 

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi 

głównej, które powinno zawierać: 

– symbole lub nazwy poszczególnych kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, 

– obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów, 

– obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę, 

– salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. 

2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z 

narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika: 

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki: 

– kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), 

– kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont 

pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również: 

– symbole lub nazwy kont pomocniczych, 

– symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą 

poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

– salda kont oraz ich łączne sumy. 

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy 

składników. 

§ 14 

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 

Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle 

określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i 

otwarcia: 

1)  przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie 

obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu 

poprawności, ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z 

zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia, 

2)  wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera następuje 

wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1), 

3)  rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem: 

– wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta, 

– wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do 

dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych). 

 

§ 15 

Wycena aktywów i pasywów. 

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 



 

 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o 

odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości, 

3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg 

cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg 

wartości godziwej, 

4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały 

zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z 

uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, 

5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o 

tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny 

rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej, 

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, 

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe. 

1.  Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na 

początku roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod 

warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku 

ubiegłego, a obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania 

danych i kompletności zapisów. 

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, 

które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów 

obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 

 

§ 17 

Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Załącznik Nr 1 
do Zakładowego planu kont  

 
 

 
WYKAZ KONT  

DLA BUDŻETU GMINY PRZEROŚL 

 

Numer 

konta 

Nazwa konta Zasady  ewidencji analitycznej Uwagi 

1 2 3 4 

133 Rachunek  budżetu 

Prowadzony wg rachunków  

i służy do ewidencji operacji pieniężnych 

dokonywanych na bankowych 

rachunkach  

Bank aktualnie 

obsługujący 

budżet jednostki  

134 Kredyty bankowe 
Prowadzone w sposób umożliwiający 

rozliczenie poszczególnych kredytów 
 

135 

Rachunek środków 

na niewygasające 

wydatki 

Ewidencja operacji pieniężnych na 

rachunku bankowym środków na 

niewygasające wydatki 

 

140 
Środki pieniężne w 

drodze 

Należy prowadzić według poszczególnych 

tytułów 
Środki w drodze 

222 

Rozliczenie 

dochodów 

budżetowych 

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych 

z jednostkami budżetowymi objętymi 

budżetem gminy. 

Prowadzone 

odrębnie dla 

każdej jednostki  

223 

Rozliczenie 

wydatków 

budżetowych 

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych 

z jednostkami budżetowymi objętymi 

budżetem gminy 

Prowadzone 

odrębnie dla 

każdej jednostki  

224 

 

 

Rozrachunki budżetu 

 

 

 

Prowadzi się w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu należności i zobowiązań 

Prowadzone 

według 

poszczególnych 

tytułów 

225 

Rozliczenie 

niewygasających 

wydatków 

Ewidencja rozliczeń z jednostkami 

budżetowymi z tytułu zrealizowanych 

wydatków 

Prowadzone 

odrębnie dla 

każdej jednostki 

240 
Pozostałe 

rozrachunki 

Ewidencja innych rozrachunków 

związanych z realizacją budżetu 

 

 

 

250 Należności finansowe 

Ewidencja należności finansowych,  

a w szczególności z tyt. udzielonych 

pożyczek, spłaty sum gwarantowanych 

 

260 Zobowiązania Ewidencja zobowiązań zaliczonych do  



 

 

finansowe zobowiązań finansowych, z wyjątkiem 

kredytów bankowych, w szczególności  

z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i wyemitowanych papierów wartościowych 

290 
Odpisy aktualizujące 

należności 

Ewidencja odpisów aktualizujących 

należności 
 

901 Dochody budżetu 
Prowadzi się dla każdej jednostki 

budżetowej 
 

902 Wydatki budżetu 
Prowadzi się dla każdej jednostki 

budżetowej 
 

903 Niewykonane wydatki 

Ewidencja niewykonanych wydatków 

zatwierdzonych do realizacji w latach 

następnych 

 

904 
Niewygasające 

wydatki 
Ewidencja niewygasających wydatków  

909 

 

Rozliczenia 

międzyokresowe 
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych  

960 
Skumulowane wyniki 

budżetu 

Ewidencja skumulowanych wyników 

budżetu jst. 
 

961 

 

Wynik wykonania 

budżetu 

Prowadzi się wg  źródeł zwiększeń   

i rodzaju zmniejszeń wyniku budżetu 
 

962 

 

Wynik na pozostałych 

operacjach 

Konto służy do ewidencji pozostałych 

operacji nie kasowych mających wpływ na  

wynik wykonania budżetu. 

 

 
 

Konta pozabilansowe 
 

991 

Planowane dochody 

budżetu 

 

Prowadzi się według klasyfikacji  

budżetowych 

Zgodnie z uchwałami 

rady i zarządzeniami 

wójta. 

992 
Planowane wydatki 

budżetu 

Prowadzi się według klasyfikacji 

budżetowej 

Zgodnie z uchwałami 

rady i zarządzeniami 

wójta. 

 

 

993 

 

Rozliczenia z innymi 

budżetami 

Służy do pozabilansowej 

ewidencji rozliczeń z innymi 

budżetami w ciągu roku, które 

nie podlegają ewidencji na 

innych kontach 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KONT BILANSOWYCH DLA BUDŻETU GMINY 

     Symbol  
NAZWA KONTA 

KONTO 
SYNTETYCZNE 

KONTO 
ANALITYCZNE 

133  Rachunek budżetu 

 133/01 Rachunek budżetu 

133/02 i następne Wg  potrzeb 

134  Kredyty bankowe 

 134/01 Kredyt  z Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa  

134/02 i następne Wg  potrzeb 

135  Rachunek środków na niewygasające wydatki 

 135/01 Rachunek środków na niewygasające wydatki urzędu 

135/02 i następne Wg potrzeb 

140  Inne środki pieniężne 

 140/01 Inne środki pieniężne 

140/02 i następne  Wg  potrzeb 

222  Rozliczenie dochodów budżetowych 

 222/01 Rozliczenie dochodów budżetowych ZSO 

222/02 Rozliczenie dochodów budżetowych GOPS 

222/03  Rozliczenie dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej 
w Pawłówce 

222/04 i następne Wg potrzeb 

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 

 223/01 Rozliczenie wydatków ZSO Przerośl 

223/02 Rozliczenie wydatków Szkoła Podstawowa w Pawłówce 

223/03 Rozliczenie wydatków GOPS 

223/04 Rozliczenie wydatków Urzędu Gminy 

223/05 i następne Wg  potrzeb 

224  Rozrachunki budżetu 

 224/01 Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 

224/02 i następne Wg potrzeb 

225  Rozliczenie niewygasających wydatków 

 225/01 Rozliczenie wydatków niewygasających urzędu 

225/02 i następne Wg potrzeb 

240  Pozostałe rozrachunki 

 240/01 Sumy do wyjaśnienia  

240/02 i następne Wg potrzeb 

250  Należności finansowe 

 250/01 Należności finansowe 

250/02 i następne Wg potrzeb 

260  Zobowiązania finansowe 

 260/01 Obligacje komunalne z PKO S.A. Warszawa 

260/02 i następne Wg potrzeb 

290  Odpisy aktualizujące należności 

 290/01 Odpisy aktualizujące należności 

290/02 i następne Wg potrzeb 

901  Dochody budżetu 

 901/01 Dochody budżetu 

901/02 i następne Wg potrzeb 

902  Wydatki budżetu 

 902/01  Wydatki na projekty inwestycyjne 

902/02 Wydatki ZSO Przerośl 

902/03 Wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce 

902/04 Wydatki Urzędu Gminy 



 

 

902/05  Wydatki GOPS 

902/06 i następne Wg  potrzeb 

903  Niewykonane wydatki 

 903/01 Niewykonane wydatki 

903/02 i następne Wg potrzeb 

904  Niewygasające wydatki 

 904/01 Niewygasające wydatki 

904/02 i następne Wg potrzeb 

909  Rozliczenie międzyokresowe 

 909/01 Subwencja oświatowa 

909/02 i następne Wg  potrzeb 

960  Skumulowane wyniki  budżetu 

 960/01 Wynik finansowy 

961  Wynik wykonania budżetu 

 961/01 Niedobór lub nadwyżka budżetu 

962  Wynik na pozostałych operacjach 

 962/01 Wynik na pozostałych operacjach 

 
WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA BUDŻETU 

991  Planowane dochody budżetu 

 991/01 Planowane dochody budżetu 

992  Plan wydatków budżetu 

 992/01 Plan wydatków budżetu 

993  Rozliczenie z innymi budżetami 

 993/01 Rozliczenie z innymi budżetami  

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT  

DLA BUDŻETU GMINY PRZEROŚL 

CZĘŚĆ OPISOWA ZAŁĄCZNIKA NR 1  

DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT 

 

Konta bilansowe 

 

Konto 133 – „Rachunek budżetu” 

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych 

rachunkach budżetu.  

Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i 

muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie 

bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnice wynikające z błędu 

odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnice te wyksięgowuje się na 

podstawie dokumentu bankowego, zawierającego sprostowanie błędu.  

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, 

w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz 

wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 

134.  

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty 

dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe 

konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, 

w korespondencji z kontem 134.  

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. 

 

Dochody i wydatki urzędu gminy jako jednostki budżetowej realizowane są bezpośrednio 

z rachunku budżetu na zasadach: 

1) wpływ dochodów budżetowych na rachunek budżetu stanowi operację równoważną z 

przekazaniem dochodów z rachunku urzędu na rachunek budżetu i powinien być 

ujmowany na stronie Wn konta 133, w korespondencji ze stroną Ma konta 222, 

2) wydatek objęty planem finansowym urzędu stanowi operację równoważną z 

przelewem środków z rachunku budżetu na wydatki urzędu jako jednostki budżetowej 

i powinien być księgowany w budżecie na stronie Ma konta 133, w korespondencji ze 

stroną Wn konta 223. 

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.  

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma 

konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego, udzielonego przez bank na 

rachunku budżetu.  

 

Konto 134 – „Kredyty bankowe” 

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie 

budżetu.  

Po stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.  

Po stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki 

od kredytów bankowych.  

Konto 134 może wykazywać saldo Ma, oznaczające stan kredytu przeznaczonego na 

finansowanie budżetu.  

 



 

 

Konto 135 – „Rachunek środków na niewygasające wydatki” 

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na 

niewygasające wydatki.  

Zapisy na koncie 135 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, 

w związku z tym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek, w 

korespondencji z kontem 140. 

Na stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku na pokrycie wydatków, w korespondencji z 

kontem 225. Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych 

na rachunku środków na niewygasające wydatki.  

 

Konto 140 – „Inne środki pieniężne” 

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:  

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane 

w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego,  

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku 

z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w 

następnym okresie sprawozdawczym,  

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie 

sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w 

następnym okresie sprawozdawczym.  

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą 

być ewidencjonowane bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.  

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie 

Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu.  

Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.  

 

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.  

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki 

budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w 

korespondencji z kontem 901.  

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek 

budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133.  

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie 

stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi, z tytułu zrealizowanych przez 

nie dochodów budżetowych.  

Konto 222 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez 

jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na 

rachunek budżetu.  

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki 

budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami,  

 

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych 

przez te jednostki wydatków budżetowych.  



 

 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 

wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.  

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w 

wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z 

kontem 902.  

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie 

stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich 

rachunki środków budżetowych, przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie 

wydatków budżetowych.  

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek 

budżetowych, lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.  

 

Konto 224 – „Rozrachunki budżetu” 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:  

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz 

budżetu,  

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,  

3) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.  

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i 

zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.  

Konto 224 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 – stan zobowiązań 

budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.  

 

Konto 225 – „Rozliczenie niewygasających wydatków” 

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.  

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 

niewygasających wydatków jednostek budżetowych. 

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w 

korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z 

kontem 135. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazania 

im środków na realizację niewygasających wydatków. 

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków 

przekazanych jednostkom. 

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” 

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z 

wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 250, 260.  

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków 

według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.  

Konto 240 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 – stan zobowiązań z 

tytułu pozostałych rozrachunków.  

 

     



 

 

 Konto 250 – „Należności finansowe” 

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, 

a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.  

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a 

na stronie Ma – ich zmniejszenie.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.  

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, 

a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.  

 

Konto 260 – „Zobowiązania finansowe” 

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z 

wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

wyemitowanych instrumentów finansowych.  

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na 

stronie Ma - zaciągniętych zobowiązań finansowych.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.  

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych 

zobowiązań finansowych, a saldo Ma – stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.  

 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 

należności, a na stronie Ma wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo Ma konta 

290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Odpisu dokonuje się raz w roku 

na koniec danego roku budżetowego. 

 

 Konto 901 – „Dochody budżetu” 

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Na stronie Wn tego konta ujmuje się, przeniesione w końcu roku, sumy dochodów 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.  

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:  

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z 

kontem 222,  

2) na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224, 

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z 

kontem 224,  

4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133,  

5) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.  

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

poszczególnych dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej.  

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.  

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.  

 

Konto 902 – „Wydatki budżetu” 

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:  



 

 

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z 

kontem 223,  

2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w 

korespondencji z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych 

wydatków budżetowych na konto 961.  

Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

poszczególnych wydatków budżetu.  

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.  

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.  

 

Konto 903 – „Niewykonane wydatki” 

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 

latach następnych. 

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 

realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia 

roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 904 – „Niewygasające wydatki” 

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.  

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:  

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, 

na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 225,  

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.  

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.  

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających 

wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.  

 

     Konto 909 – „Rozliczenie międzyokresowe” 

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń 

międzyokresowych według ich tytułów. Konto może wykazywać saldo Wn i Ma. 

 

Konto 960 – „Skumulowane wyniki budżetu” 

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na stronie Wn lub Ma konta 

960 ujmuje się odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.  

W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących 

zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Konto 960 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 

960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.  

 

 



 

 

Konto 961 – „Wynik wykonania budżetu” 

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.  

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się 

przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902 

oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.  

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się 

przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 

901.  

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje 

zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości.  

Na koniec roku konto 961 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan deficytu 

budżetu, a saldo Ma – stan nadwyżki.  

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo 

konta 961 przenosi się na konto 960.  

Konto 962 -  „Wynik na pozostałych operacjach” 

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji nie kasowych wpływających na wynik 

wykonania budżetu.  

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe 

koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi, a na stronie Ma  ujmuje się w 

szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z 

operacjami budżetowymi. 

 

Konta pozabilansowe 

 

Konto 991 – „Planowane dochody budżetu” 

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.  

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan dochodów 

budżetu.  

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu, 

zwiększające planowane dochody.  

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.  

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na 

stronie Wn konta 991. 

 

Konto 992 – „Planowane wydatki budżetu” 

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu 

zwiększające planowane wydatki. 

Na stronie Ma ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub 

wydatki zablokowane. 

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na 

stronie Ma konta 992. 

 

Konto 993 – „Rozliczenia z innymi budżetami” 

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, 

które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.  



 

 

Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec 

innych budżetów.  

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty 

należności otrzymane od innych budżetów.  

Konto 993 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 

– stan zobowiązań.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik Nr 2 
do zakładowego planu kont 

dla Urzędu Gminy 
 

WYKAZ KONT  

DLA URZĘDU GMINY  PRZEROŚL 

  

Numer 

konta 

Zespół 

kont 
Nazwa 

konta 

Wyszczególnienie 

Ewidencja analityczna 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

 0 Majątek trwały 

011  Środki trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych grup rodzajowych 

środków trwałych 

 

013 

 
 Pozostałe środki trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych rodzajów 

wyposażenia oraz lokalizacji 

 

 

014 
 Zbiory biblioteczne 

Ewidencja stanu oraz zwiększeń  

i zmniejszeń wartości zbiorów 

bibliotecznych. 

 

020  
Wartości niematerialne  

i prawne 

Prowadzona według  

poszczególnych tytułów wartości 

niematerialnych i prawnych 

 

071  

Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

Prowadzona jest według zasad 

określonych dla konta 011 i 020 
 

072 

 

 

 

 

 

Umorzenie pozostałych 

środków trwałych, wartości 

niematerialnych  

i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych 

 Umarzane w 100 % w dacie zakupu 

 

 

 

 

 

    080  
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 

Prowadzone oddzielnie dla każdej 

inwestycji  

 

 

 

 

1 

 

Środki pieniężne i rachunki bankowe 

101  Kasa 
Ewidencja krajowej środków 

pieniężnych znajdujących się w kasie 
 

130  
Rachunek bieżący 

jednostki 

1.Środki na finansowanie jednostki  

2.Wydatki według klasyfikacji 

budżetowej 

 



 

 

135  

Rachunek środków 

funduszy  specjalnego 

przeznaczenia 

Prowadzone odrębnie dla każdego 

wyodrębnionego funduszu 
 

139  Inne rachunki bankowe 
Prowadzona jest według rachunków 

bankowych  
 

140 

 

 

 
Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 

Ewidencja krótkoterminowych 

papierów wartościowych  
 

141  Środki pieniężne w drodze 
Ewidencja środków pieniężnych w 

drodze 
 

 

 

2 

 

Rozrachunki i roszczenia 

201  

Rozrachunki  

z odbiorcami  

i dostawcami  

Prowadzona według poszczególnych 

kontrahentów 
 

221  

Należności  

z tytułu dochodów 

budżetowych 

Prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją 

budżetową 
 

224  

Rozliczenie dotacji 

budżetowych oraz 

płatności z budżetu z 

środków europejskich 

Ewidencja analityczna prowadzona jest 

wg jednostek otrzymujących dotację 
 

225  
Rozrachunki  

z budżetami 

Prowadzone konta analityczne według 

każdego z tytułów rozrachunków  

z budżetem 

Podatek 

VAT  

i podatek 

od osób 

fizycznych 

229  
Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne 

Prowadzone jest w sposób 

umożliwiający ustalenie stanu 

należności i zobowiązań według 

tytułów rozrachunków oraz instytucji,  

z którymi dokonywane są rozliczenia 

ZUS, 

Fundusz 

Pracy, itp. 

231  
Rozrachunki  

z tytułu wynagrodzeń  

Prowadzona dla rozliczenia 

wynagrodzeń pracowników 
 

234  
Pozostałe rozrachunki  

z pracownikami 

Prowadzona w sposób zapewniający 

ustalenie stanu należności, roszczeń  

i zobowiązań z poszczególnymi 

pracownikami według tytułu 

rozrachunków 

 



 

 

240  Pozostałe rozrachunki 

Prowadzona jest w sposób 

zapewniający ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych 

tytułów i kont bankowych 

 

245  Wpływy do wyjaśnienia  

Prowadzona jest w sposób 

zapewniający ustalenie kwot do 

wyjaśnienia 

 

290  
Odpisy aktualizujące 

należności 

Prowadzona jest w sposób 

zapewniający ustalenie należności. 
 

 

 
3 Materiały i towary 

 

310 
 Materiały 

Ewidencja zapasów materiałów w 

magazynach 
 

 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczeń 

400  Amortyzacja 
Ewidencja odpisów amortyzacji od 

środków trwałych 
 

401 

 

 

 

 

Zużycie materiałów i 

energii 

Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

402  Usługi obce 
Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

403  Podatki i opłaty 
Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

404  Wynagrodzenia 
Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

405  
Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

409  
Pozostałe koszty 

rodzajowe 

Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

490  Rozliczenie kosztów 
Ewidencja według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 
 

 7 

 

Przychody,  dochody i koszty 

 

 

720  
Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych  

Ewidencja przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych 
 

750  Przychody finansowe 
Ewidencja przychodów z tytułu operacji 

finansowych 
 

751  Koszty finansowe 
Koszty odsetek od obligacji, kredytów i 

pożyczek 
 



 

 

760 

 

 

 

 

 

Pozostałe przychody 

operacyjne 

 

 

Przychody ze sprzedaży materiałów, 

środków trwałych, odpisane 

przedawnione zobowiązania,  

otrzymane odszkodowania kary i 

grzywny.  

 

 8 

 

Fundusze, rezerwy  i  wynik   finansowy 

 

800  Fundusz jednostki 

Prowadzona jest według tytułów 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu 

jednostki 

 

810  

Dotacje budżetowe, 

płatności  z budżetu 

środków europejskich oraz 

środków z budżetu na 

inwestycje 

Prowadzona jest według zadań, na 

które przekazano dotacje 
 

840  

Rezerwy i rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów 

Służy do ewidencji przychodów 

zaliczanych do przyszłych okresów 

oraz innych rozliczeń. 

 

851  
Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

Prowadzona jest w sposób 

umożliwiający ustalenie zwiększenia, 

zmniejszenia oraz stanu funduszu 

 

860  Wynik finansowy 

Prowadzona jest według tytułów 

powstałych strat i zysków 

nadzwyczajnych  

 

Konta pozabilansowe 

 

Nr konta Treść Ewidencja 

975 Wydatki strukturalne Ewidencja wydatków strukturalnych 

976 
Wzajemne rozliczenia między 
jednostkami 

Ewidencja kwot wynikających ze wzajemnych 
rozliczeń 

980 
Plan finansowy wydatków 
budżetowych 

Ewidencja planu finansowego wydatków 
budżetowych dysponenta środków budżetowych 

981 
Plan finansowy niewygasających 
wydatków 

Ewidencja planu finansowego wydatków 
niewygasających wydatków 

998 
Zaangażowanie wydatków 
budżetowych roku bieżącego 

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków 
budżetowych, ujętych w planie finansowym 
jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 
Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji 
budżetowej  

999 
Zaangażowanie wydatków 
budżetowych przyszłych lat 

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków 
budżetowych przyszłych lat. Ewidencja 
szczegółowa prowadzona wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KONT BILANSOWYCH DLA URZĘDU GMINY PRZEROŚL 

 

     Symbol  
NAZWA KONTA 

KONTO 
SYNTETYCZNE 

KONTO 
ANALITYCZNE 

011  Środki trwałe 

 011/0 Grunty 

011/1 Budynki i lokale 

011/2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

011/3 Kotły i maszyny energetyczne 

011/4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania 

011/5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 

011/6 Urządzenia techniczne 

011/7 Środki transportowe 

011/8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 

011/9 i następne Wg  potrzeb 

013  Pozostałe środki trwałe w używaniu 

 013/01 Urząd Gminy 

013/02 Centrum Informacji Turystycznej w Przerośli 

013/06 OSP 

013/06/1 OSP Przerośl 

013/06/2 OSP Pawłówka 

013/06/3 OSP Rakówek 

013/07 Świetlice i parki 

013/07/1 Świetlica Rakówek 

013/07/5 Parki, place Przerośl 

013/07/6 Świetlica Przerośl 

013/09 Oczyszczalnia 

013/10 Wyposażenie – roboty publiczne 

013/017 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

013/12 Mienie komunalne 

013/13 Gabinet lekarski (Pawłówka) 

013/14 Wyposażenie użyczone GOZ Przerośl 

013/15 Wyposażenie GOZ (gabinet stomatologiczny) 

013/16 Wyposażenie GOZ Przerośl 

013/17 i następne Wg potrzeb 

014  Zbiory biblioteczne 

 014/03 Urząd Gminy 

014/04 i następne Wg  potrzeb 

020  Wartości niematerialne i prawne 

 020/01 Programy komputerowe 

020/02 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 

020/03 Studium Opracowania Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

020/04 Strategia rozwoju gminy 

020/05 Koncepcja docelowego zwodociągowania gminy 
Przerośl 

020/06 Program rozwoju lokalnego Gminy Przerośl 

020/07 Plan gospodarki odpadami dla Gminy Przerośl 

020/08 Oprogramowanie ewidencji i rozliczeń podatków 
lokalnych 



 

 

020/09 i następne Wg  potrzeb 

071  Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

 071/01 Budynki i lokale 

071/02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

071/03 Kotły i maszyny energetyczne 

071/04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania 

071/05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 

071/06 Urządzenia techniczne 

071/07 Środki transportu 

071/08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości 

071/10 Programy komputerowe 

071/11 Strategia rozwoju gminy 

071/12 Studium Opracowania Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

071/13 Koncepcja docelowego zwodociągowania gminy 
Przerośl 

071/14  Plan gospodarki odpadami 

071/15 Program rozwoju lokalnego 

071/16 BAC OFFICE Ewidencji i rozliczeń podatków 
lokalnych 

071/17 i następne Wg  potrzeb 

072  Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 

 072/01 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 
zbiorów bibliotecznych 

072/02 Umorzenie pozostałych środków trwałych (blok 
Żywieniowy) 

072/03 Umorzenie programów komputerowych (nietrwałe) 

072/04 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 

072/05 i następne Wg potrzeb 

080  Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

 080/18 Studium opracowania kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

080/49 Budowa boisk sportowych 

080/52 Obwodnica wraz z chodnikami 

080/56 Sieć wodociągowa Przerośl, Krzywólka, Rakówek, 
Wersele, Zarzecze 

080/57 Sieć kanalizacyjna 

080/58 Budowa wodociągu Przerośl Osada 

080/59 i następne Wg  potrzeb 

101  Kasa 

 101/01 Kasa 

130  Rachunek bieżący jednostki 

 
 

130/01 Wydatki Urzędu Gminy  

130/02 i następne Wg potrzeb 

135  Rachunek środków funduszy specjalnego 
przeznaczenia 

 135/01 Rachunek środków z ZFŚS 

140  Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne 
środki pieniężne 

 140/01 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki 
pieniężne 

141  Środki pieniężne w drodze 

 141/01 Środki pieniężne w drodze 



 

 

201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

 201/0,201/01 i 
następne 

Według poszczególnych kontrahentów zgodnie z 
potrzebami 

221  Należności z tytułu dochodów budżetowych 

 221/01 i następne Wg potrzeb 

224  Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności 
z budżetu środków europejskich 

 224/01 Dotacje dla GOK 

224/02 Dotacje dla Biblioteki 

224/03 i następne Wg potrzeb 

225  Rozrachunki z budżetami 

 225/01 Podatek dochodowy od osób fizycznych od 
wynagrodzeń  

225/02 Podatek VAT - Zakup 

225/03 i następne Wg  potrzeb 

229  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 229/01 Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

229/02 Rozliczenie składki na ubezpieczenie społeczne  

229/03 Rozliczenie składki na Fundusz Pracy 

229/04 i następne Wg potrzeb 

231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
 

 231/01 Wynagrodzenie Bagiński Franciszek 

231/02 i następne Wg potrzeb 

234  Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 
 

234/01 Rozliczenie pożyczki z ZFŚS  Franko Grażyna 

234/02 i następne Wg  potrzeb 

240  Pozostałe rozrachunki 

 240/01 Depozyty 

240/02 i następne Wg  potrzeb 

245  Wpływy do wyjaśnienia 

 245/01 Wpływy do wyjaśnienia 

245/02 i następne Wg potrzeb 

290  Odpisy aktualizujące należności 

 290/01 Odpisy aktualizujące należności 

 290/02 i następne Wg potrzeb 

310  Materiały 

 310/02 Straże 

310/03 Urząd Gminy 

310/04 Oczyszczalnia 

310/06 Park w Przerośli 

310/07 Paliwo Ciągnik 

310/08 Inwestycje 

310/11 Centrum Informacji Turystycznej w Przerośli 

310/14 Mienie Komunalne 

310/15 Samochód Lublin 

310/16 Gminny Ośrodek Zdrowia 

310/17 Samochód Autosan 

310/18 i następne Wg  potrzeb 

400  Amortyzacja 

 400/01 Amortyzacja budynków i lokali 

400/02 i następne Wg potrzeb 

401  Zużycie materiałów i energii 

 401/01  Zużycie materiałów i energii 

402  Usługi obce 



 

 

 402/01 Usługi obce 

403  Podatki i opłaty 

 403/01 Podatki i opłaty 

404  Wynagrodzenia 

 404/01 Wynagrodzenia 

405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 405/01 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409  Pozostałe koszty rodzajowe 

 409/01 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

409/02 Inne obciążenia 

409/03 Odsetki 

409/04 i następne Wg potrzeb 

490  Rozliczenie kosztów 

 490/01 Rozliczenie kosztów 

 700/02 i następne Wg potrzeb 

720  Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

 
 

720/01 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

720/02 i następne Wg potrzeb 

750  Przychody finansowe 

 750/01 Przychody finansowe 

750/02 i następne Wg potrzeb 

751  Koszty finansowe 

 751/01 Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek 

751/02 i następne Wg. potrzeb 

760  Pozostałe przychody operacyjne 

 760/02 Sprzedaż materiałów i przedmiotów 

760/03 i następne Wg potrzeb 

800  Fundusze jednostki 

 800/01 Fundusz środków trwałych 

800/02 Fundusz wartości niematerialnych 

800/03 Fundusz obrotowy 

800/04 Fundusz inwestycyjny 

800/05 i następne Wg  potrzeb 

810  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu 
środków europejskich oraz środki z budżetu na 
inwestycje 

 810/01 Dotacje budżetowe 

810/02 i następne Wg potrzeb 

840  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

 840/02 Rezerwy i przychody przyszłych okresów (odsetki) 

840/03 i następne Wg  potrzeb 

851  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 851/01 Fundusz świadczeń socjalnych 

860  Wynik finansowy 

 860/01 Wynik finansowy 

 
 

WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI  BUDŻETOWEJ 

 

975  Wydatki strukturalne 

 975/01 Wydatki strukturalne 

976  Wzajemne rozliczania między jednostkami 

 976/01 Wzajemne rozliczania między jednostkami 



 

 

980  Plan finansowy wydatków budżetowych 

 980/01 Plan finansowy wydatków  budżetowych 

981  Plan finansowy niewygasających wydatków 

 981/01 Plan finansowy niewygasających wydatków 

998  Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 
bieżącego 

 998/01 Zaangażowanie wydatków  

999  Zaangażowanie wydatków budżetowych 
przyszłych lat 

 999/01 Zaangażowanie wydatków przyszłych lat  

 
    

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik Nr 3 
do zakładowego planu kont 

dla Urzędu Gminy 

 

 
WYKAZ KONT FUNDUSZY CELOWYCH 

 

Konto Nazwa Wyszczególniona ewidencja analityczna 

135 Rachunek środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia 

Służy do księgowania wpływów środków na 

rachunek bankowy z tytułu wskazanych we 

właściwych ustawach. Ewidencja 

analityczna umożliwia ustalenie obrotów i 

stanu środków każdego  

z funduszy specjalnych  

139 Inne rachunki bankowe Służy do księgowania wpływów środków na 

rachunek bankowy z tytułu wskazanych we 

właściwych ustawach. Ewidencja 

analityczna umożliwia ustalenie obrotów i 

stanu środków. 

201 Rozrachunki z  odbiorcami i 

dostawcami 

Ewidencja wszelkich rozrachunków i 

roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług. 

Ewidencja analityczna powinna zapewnić 

możliwość ustalenia należności  

i zobowiązań według poszczególnych 

kontrahentów 

240 Pozostałe rozrachunki Ewidencja stanu, zwiększeń i zmniejszeń 

środków. Ewidencję analityczną prowadzi 

się odrębnie dla każdego rodzaju środków. 

851 Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i 

zmniejszeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT 

DLA URZĘDU GMINY PRZEROŚL 

 
część opisowa do Załączników Nr 2 i 3 

do Zakładowego planu kont 
 

 
Konto 011 – „Środki trwałe” 
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 
trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na 
koncie 013, 014, 016, 017. 
 Na stronie Wn tego konta 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 szczegółowości: 

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu 
gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartości ulepszeń zwiększających 
wartość początkową środka trwałego, w korespondencji ze stroną Ma konta 080, 

2) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych:  
a. nowych, w korespondencji ze stroną Ma konta 800, 
b. używanych, wartość początkowa tych środków w wysokości dotychczasowego 

umorzenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 071, a wartość nieumorzona – w 
korespondencji ze stroną Ma konta 800. 

3) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywanych na skutek 
aktualizacji ich wyceny, w korespondencji ze stroną Ma konta 800. 

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczegółowości: 
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 

zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania – wartość 
początkowa tych środków w wysokości dotychczasowego umorzenia, w 
korespondencji ze stroną Wn konta 071, a wartość umorzenia – w korespondencji ze 
stroną Wn konta 800. 

2) ujawnienie niedobory środków trwałych, w korespondencji ze stroną Wn konta 800, 
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny, w korespondencji ze stroną Wn konta 800. 
 

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”  
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych 
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na 
potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w 
miesiącu wydania do używania. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia 
stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 072 – zwiększenia o jednorazowe umorzenia, a ze stroną 
Wn konta 072 – zmniejszenia o jednorazowe umorzenie. 
 
Konto 014 – „Zbiory biblioteczne” 
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych 
podległej jednostce organizacyjnej. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia 
stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 
072 – zwiększenia o jednorazowe umorzenie, a ze stroną Wn – zmniejszenia o jednorazowe 
umorzenie. 
 
 
 
 



 

 

Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne” 
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – 
wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych z 
wyjątkiem umorzenia ujmowanego jednorazowo do kwoty 3.500zł po stronach przeciwnych 
konta 072 oraz powyżej kwoty 3.500zł po stronach przeciwnych konta 071. 
 
Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” 
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500zł, z tytułu ich umorzenia według stawek 
amortyzacyjnych. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. 
Na stronie Ma  konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w 

wyjaśnieniach do kont 011 i 020. 
 

Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” 
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu 
jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia 
umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 072 prowadzi się według zasad podanych w 
wyjaśnieniach do kont 013, 014, 020. 
 
Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 
Służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji 
na uzyskane efekty. 
 
Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności poniesione koszty: 

1) dotyczących inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we 
własnym zakresie, w korespondencji ze stroną Ma konta 201, 

2) dotyczących przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania 
maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz 
wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej, w korespondencji ze 
stroną Ma konta 201, 

3) ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub 
modernizacja), które powodują zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 201. 

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w 
szczegółowości: 

1) środków trwałych, w korespondencji ze stroną Wn konta 011, 
2) wartość niematerialnych i prawna rocznych, w korespondencji ze stroną Wn konta 

020, 
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, w korespondencji ze 

stroną Wn konta 800. 
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów 
gotowych środków trwałych 
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 
 
Konto 101 – „Kasa” 
Służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki. 



 

 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 141, a na stronie Ma – rozchody gotówki, w 
korespondencji ze stroną Wn kont 401-409 oraz niedobory kasowe, w korespondencji ze 
stroną Wn kota 141. 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 
Wszystkie operacje gotówkowe ujmuje się w raportach kasowych. 
 

Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki ” 
Służy do ewidencji dochodów i wydatków jednostki budżetowej objętych planem finansowym. 

W odniesieniu do dochodów wpłaconych bezpośrednio na rachunek bieżący budżetu, 
ujmowanych w ewidencji księgowej budżetu pod datą wyciągu bankowego zbiorczym 
zapisem Wn 133, Ma 222, w ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej na podstawie PK 
oraz dowodów źródłowych wystąpią  następujące zapisy: 

1) zrealizowane według wyciągu bankowego do rachunku bieżącego budżetu dochody 
budżetowe jednostki budżetowej – Wn konta 130, Ma konta 221, 
W odniesieniu do dochodów wpłaconych bezpośrednio na rachunek bieżący budżetu, 

ujmowanych w ewidencji księgowej budżetu pod datą wyciągu bankowego  zapisem Wn 
133, Ma 901, w ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej na podstawie PK na koniec 
każdego miesiąca, wystąpią zapisy równoległe, Wn 800,  Ma 720. 
 

W odniesieniu do wydatków zrealizowanych bezpośrednio na rachunek bieżący 
budżetu lub kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, ujmowanych w 
ewidencji księgowej budżetu pod datą wyciągu bankowego zbiorczym zapisem Wn 223, Ma 
133 lub Wn 223, Ma 134, w ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej na podstawie PK 
oraz dowodów źródłowych wystąpią  następujące zapisy: 

1) zrealizowane według wyciągu bankowego do rachunku bieżącego budżetu lub 
rachunku kredytowego (konto 134) wydatki budżetowe jednostki budżetowej – Wn 
odpowiednie konta zespołu 0,1,2,3,4, lub 7, Ma konta 130 (zapisy według podziałek 
klasyfikacji budżetowe), 

 
W odniesieniu do niewygasających wydatków jednostki budżetowej zrealizowanych 

bezpośrednio w budżecie z rachunku środków na niewygasające wydatki, ujmowanych w 
ewidencji księgowej budżetu pod datą wyciągu bankowego zbiorczym zapisem Wn 225, 
Ma135, w ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej na podstawie PK, wystąpią  
następujące zapisy równoległe: 

1) zrealizowane według wyciągu bankowego do rachunku środków na niewygasające 
wydatki – niewygasające wydatki budżetowe jednostki budżetowej – Wn odpowiednie 
konta zespołu 0,1,2,3,4, lub 7, Ma konta 130 (zapisy według podziałek klasyfikacji 
budżetowe), 

Salda kont 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu  na 
podstawie ostatecznych sprawozdań za dany rok budżetowy na stronę Ma konta 800, a w 
zakresie dochodów – na stronę WN konta 800. 

 
Konto 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” 
Służy do ewidencji środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek 
bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 851, a na stronie Ma – wypłaty środków z 
rachunku bankowego, w korespondencji ze stroną Wn  konta  234, 851. 

Konton135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunku bankowym. 
 
Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” 
Służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych 
rachunkach bankowych. 
  prowadzi się w szczegółowości ewidencję obrotów na wydzielonym rachunku bankowym: 

1) kaucje, 
2) depozyty, itp. 



 

 

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunku bankowym.  

 
Konto 140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” 
Służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej 
( w tym czeki i weksle obce). 
 Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenie stanu krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu 
krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych. 
 Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych 
papierów wartościowych i innych środków pieniężnych. 
 
Konto 141 – „Środki pieniężne w drodze” 
Służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 
 Na stronie Wn konta 141 ujmuje się pobranie gotówki na pokrycie wydatków jednostki 
– zapisem Ma 130 (według klasyfikacji budżetowej), a na stronie Ma 141 pobranie gotówki 
do kasy, w korespondencja ze stroną Wn konta 101. 

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w 
drodze. 

Konto 141 służy do ewidencji przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami 
bankowymi jednostki budżetowej oraz między kasą a rachunkami bankowymi. 

Wpłatę gotówki do banku księguje się zapisem Wn 141, Ma 101. Na podstawie 
wyciągu bankowego do rachunku budżetu, w którym występuje wpłata na rachunek budżetu 
dochodów urzędu pobranych do kasy (zapis w budżecie Wn 133, Ma 222, w urzędzie 
księguje się dochód urzędu zapisem Wn 130, Ma 141, a rozliczenie tego dochodu z 
budżetem Wn 222, Ma 130. 

Gotówkę pobraną do kasy z rachunku budżetu księguje się zapisem Wn 101, Ma 
141. Na podstawie wyciągu bankowego do rachunku bankowego do rachunku budżetu, w 
którym występuje pobranie gotówki do kasy urzędu z rachunku budżetu (zapis w budżecie 
Wn 223, Ma 133), w urzędzie księguje się wydatek urzędu zapisem Wn 141, 130, a pobranie 
gotówki na pokrycie wydatków urzędu – zapisem Wn 223, Ma 130. 

 
Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 
Służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń 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.  
 Ewidencja szczegółowa do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 
Na tym koncie nie stosuje się klasyfikacji budżetowej. 
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma 
– stan zobowiązań. 
 
Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
Służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych.  
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów 
budżetowych i zwroty nadpłat: 

1)  należności z tytułu podatków pobieranych we własnym zakresie oraz przez urzędy 
skarbowe księgowane będą na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie 
sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty) oraz urzędów skarbowych.  

2) inne należności budżetowe na koniec każdego kwartału, na podstawie polecenia 
księgowania. 
 
Na stronie Ma ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 

odpisy (zmniejszenia) należności. 
 
Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona według dłużników i podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 



 

 

 
Konto 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 
europejskich „ 
Służy do ewidencji rozliczenia udzielonych przez jednostkę dotacji budżetowych. 

Na stronie Wn  konta 224 księguje się w szczególności: 
- wartość dotacji przekazanych przez jednostkę w korespondencji z kontem 130,  

Na stronie Ma konta 224  księguje się w szczególności: 
- rozliczenie udzielonych dotacji w korespondencji z kontem 810  
- zwrot niewykorzystanej dotacji w korespondencji z kontem 130,  
- przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych w 
korespondencji z kontem 221  

Dotacje podmiotowe (np. dla instytucji kultury) w momencie przekazania są uważane 
za rozliczone. Rozliczenie pozostałych dotacji księguje się na podstawie wydatku (przelew 
lub wypłata z kasy). 
Ewidencja analityczna prowadzona jest wg przeznaczenia dotacji oraz wg jednostek 
otrzymujących dotację. Saldo Wn oznacza wartość niewykorzystanych lub nierozliczonych 
dotacji. 
 
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami” 
Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków: podatek VAT; podatek 
dochodowy od osób fizycznych; podatek zryczałtowany. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie 
Ma – zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. 
 Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 
 
Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
Służy do ewidencji, innych niż rozrachunki z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a 
w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania, spłatę i zmniejszenia należności z tytułu 
rozrachunków publicznoprawnych. 
 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podatników, z 
którymi dokonywane są rozliczenia. 
 
Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z 
tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych, zaliczanych na mocy odrębnych 
przepisów do wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności: 

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 
2)  wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 
3)  wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń,  
4) potrąceń wynagrodzeń obciążających pracownika. 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu należności i zobowiązań z wynagrodzeń i świadczeń zaliczonych do 
wynagrodzeń. 
 
Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
Służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich 
innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczegółowości: 
1) wypłacone pracownikom z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych, 
2) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  



 

 

3) należności i roszczeń od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,  
4) zapłaconych zobowiązań wobec pracowników. 
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczegółowości: 

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, 
2)  rozliczonych zaliczek i zwrotów środków pieniężnych,  
3) wpływów należności od pracowników. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

 
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”  
Służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań, 
nieobjętych ewidencją  na kontach 201-234. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczegółowości: 

1) przelewy potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów innych niż 
podatki i składki odprowadzone do ZUS,  

2) niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych oraz niesłuszne uznania i korekty 
mylnych obciążeń bankowych, pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- 
i długoterminowych należności funduszy celowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenia 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 
Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia” 
Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu 
dochodów budżetowych. 
 Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich 
zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się kwoty niewyjaśnionych wpłat. 
 Saldo konta 245 oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 
 
Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących 
należności, a na stronie Ma – zwiększenia wartości odpisów aktualizujących należności. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności 
 
Konto 310 – „Materiały”  
Służy do ewidencji zapasów materiałów: płynnych i stałych, które podlegają dalszemu 
procesowi i przetwarzania: budowlane, remontowe, drogowe, paliwa. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu zapasów 
materiałów, a na stronie Ma – jego zmniejszenia. 
 
Konto 400 – „Amortyzacja” 
Służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo 
według stawek amortyzacyjnych. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się naliczone odpisy amortyzacji, a na stronie Ma – 
ewentualne zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda 
konta na wynik finansowy tj. na konto 860. 
 
Konto 401- „ Zużycie materiałów i energii”, 
Konto 402 – „Usługi obce”, 
Konto 403 – „Podatki i opłaty”, 
Konto 404 – „Wynagrodzenia”, 
Konto 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 
Konto 409 – „ Pozostałe koszty rodzajowe” 
Służą do ewidencji kosztów według rodzaju i podziałek klasyfikacji budżetowej. 
Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma – ujmuje 
się zmniejszenia poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy saldo przenosi się na konto 
860. 
 



 

 

 
 
Konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 
Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 
  Na stronie Wn tego konta ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na 
stronie Ma – ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. W końcu roku 
obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych na stronę Ma konta 860 
(Wn konto 720). 
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 
 
Konto 750 – „Przychody finansowe” 
Służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiący dochodów budżetowych. 

Na stronie Ma tego konta ujmuje się przychody 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. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860. 
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 

 
Konto 751 – „Koszty finansowe” 
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 
 Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, 
akcji i papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek od kredytów i pożyczek, 
odsetek 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. 
 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie 
w zakresie kosztów finansowych – zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od 
zobowiązań. 
 W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn 
konta 860 (Ma konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje sald. 
 
Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne” 
Służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 
jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 
720, 730, 750.  
 Na stronie Ma tego konta ujmuje się w szczegółowości: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wysokości cen zakupu lub nabycia materiałów, 
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i 

inwestycji. 
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 
 
Konto 800 – „Fundusz jednostki” 
Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.  
 Na stronie Wn tego konta 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, w końcu roku obrotowego, zrealizowanych dochodów budżetowych 
z konta 222, 

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

4) różnice z aktualizacji środków trwałych, 
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji. 
6) wartości pasywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek, 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczegółowości: 



 

 

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

2) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, zrealizowanych wydatków budżetowych 
z konta 223, 

3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, 
4) różnice z aktualizacji środków trwałych, 
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji. 
6) wartości aktywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek, 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 
 
Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz 
środki z budżetu na inwestycje” 
Służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz  na 
finansowanie inwestycji jednostek. 
 Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 

1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub 
rozliczone, w korespondencji z kontem 224, 

2) równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na 
finansowanie inwestycji. 

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

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 
 

Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 
rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn – ich 
zmniejszenie lub rozwiązanie. 
 
Konto 860 – „Wynik finansowy” 
Służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. 
W końcu roku obrotowego na stronie Wn tego konta ujmuje się sumę: 

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontami: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 
409, 

2) wartość sprzedanych materiałów, w korespondencji z kontem 760, 
3) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych 

kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761, 
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, 
2) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z 

kontem 740. 
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. 
 
Konta pozabilansowe 
 
Konto 975 – „Wydatki strukturalne” 
Służy do ewidencji wydatków strukturalnych. Na stronie Wn konta 975 ujmuje się  
równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków 
strukturalnych i będzie nanoszone raz w miesiącu na podstawie PK.  
 
Konto 976 – „Wzajemne rozliczania między jednostkami” 
Służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu 
sporządzania łącznego sprawozdania finansowego. 
 



 

 

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” 
Służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 
ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.  
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych; 
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym; 
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 
wydatków budżetowych. 
 
Konto 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków” 
Służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta 
środków budżetowych. 
Na stronie Wn tego konta ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 
budżetowych. 
 
Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych, ujętych w planie 
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 
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. 
 
Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 
 
Inne zasady nie ujęte w opisie stosuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 4  
do Zakładowego planu kont  

dla Urzędu Gminy 

 

 
WYKAZ STOSOWANYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH  

 

 

Księgi rachunkowe urzędu gminy obejmują: 

1) księgi budżetu gminy, 

2) księgi jednostki budżetowej. 

 

W skład ksiąg budżetu gminy wchodzą: 

– dziennik obrotów o symbolu „ORGAN”, drukowany w okresach dziennych oraz ich 

miesięczne zestawienie obrotów, 

– konta księgi głównej prowadzone, oznaczane symbolem „ORGAN” i drukowane na dni 

kończące miesiąc, 

– konta ksiąg pomocniczych (analityka).  

 

Księgi pomocnicze prowadzone przez referat podatkowy urzędu uzgadniane z zapisami 

kont księgi głównej na dzień kończący miesiąc. 

 

W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzą: 

– dzienniki obrotów o symbolach: „JEDNOSTKA” drukowane na każdy dzień  oraz  

miesięczne zestawienia obrotów, 

– konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, 

– konta ksiąg analitycznych i wydruki ich obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku 

budżetowego. 

Omówione wyżej księgi należy prowadzić za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu 

programu Perseus F/K. 

Poza przetwarzaniem komputerowym w skład ksiąg jednostki wchodzą: 

– ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiące 

rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości 

jednostkowych; 

– ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i 

wartościowo. 

Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu 

komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych 

oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości, a także w celu 

zapobiegnięcia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym przez „wirusy 

komputerowe” oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, polecam kopiowanie baz 

zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz ich archiwizowanie co najmniej przez okresy 

pięcioletnie. 
 
 
 

 
 

 



 

 

Załącznik Nr 5 
do Zakładowego planu kont 

dla Urzędu Gminy 
 
 

WYKAZ STOSOWANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

W URZĘDZIE GMINY W PRZEROŚLI 

 

 
L.p. 
 

Nazwa  programu 
i autor 

Przeznaczenie i opis programu Data rozpoczęcia 
eksploatacji 

1 2 3 4 

 
1. 
 

 
„Perseus” wersja 2.20,  
autor Perseus Sp. z o.o. 

  
Służy do księgowania operacji 
gospodarczych na kontach. 

 
01.01.2007r. 

 
2. 
 
 
 

 
„PODATKI”  
autor „INFO-SYSTEM” 
Tadeusz Groszek 

Umożliwia prowadzenie ewidencji 
podatkowej oraz prowadzenie 
księgowości podatkowej: podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego. 

 
01.01.2007r. 

 
3. 
 

„Metrum formularze” 
autor: Michalczyk i 
Prokop 

Pisanie przelewów 03.09.2001r. 

 
4. 

BeSTi@ 
Ministerstwo Finansów 

Umożliwia sporządzanie sprawozdań 
budżetowych 

01.01.2006r. 

 
5. 

„Płatnik” Rozliczenie składek na ubezpieczenie 
społeczne, Fundusz Pracy, składka na 
ubezpieczenie zdrowotne 

01.01.1999r. 

 
6. 

„Mieszkańcy” wersja 
1.0.1.71 autor TenSoft 

Ewidencja ludności 10.11.2006r. 

 
7. 

„Wasko” wersja 2.28 
autor Copyright Wasko 
S.A. 

System Wydawania Dowodów Osobistych 01.01.2006r. 

8. „HOME BANKING” 
Mikrosoft Comporation 

Elektroniczny system zdalnej obsługi 
bankowej 

01.12.2007r. 

9. „Perseus” Sp. z o.o. 
wersja 2.30  
autor Perseus Sp. z o.o. 

Moduł płacowy, umożliwia ewidencję 
wynagrodzeń i potrąceń dla 
poszczególnych pracowników; 
przygotowywanie i drukowanie list płac. 

01.01.2008r. 

10. System „Fiskus” wersja 
3 autor Centrum 
Informatyki „ZETO” S.A. 

Umożliwia prowadzenie ewidencji opłat za 
gospodarowanie odpadami oraz 
prowadzenie księgowości i import wpłat 
masowych 

 
 
01.07.2013r. 

11. Program „Fiskus” autor 
Centrum Informatyki 
„ZETO” S.A. 

Umożliwia prowadzenie ewidencji 
przedmiotów opodatkowania, naliczanie 
podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i od środków transportowych, 
księgowość i rozliczenie zobowiązań. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:BeSTi@


 

 

Załącznik Nr 6 
do Zakładowego planu kont 

dla Urzędu Gminy 

 

 
INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA  

SPOSÓB ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI  

 

W URZĘDZIE GMINY PRZEROŚL 

 

§ 1 

Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

1. Użytkownicy przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych powinni zwrócić 

uwagę, czy nie istnieją przesłanki do tego, że dane zostały naruszone.  

2. Dostęp do konkretnych zasobów danych jest możliwy dopiero po podaniu właściwego 

identyfikatora i hasła dostępu. 

3. Hasło użytkownika należy podawać do systemu w sposób dyskretny (nie literować, nie 

czytać na głos, wpisywać osobiście, nie pozwalać na bezpośrednią obecność drugiej 

osoby podczas wpisywania hasła, itp.). 

4. Użytkownik ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po 

zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem 

nie może pozostawać bez kontroli pracującego na nim użytkownika. 

5. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych 

oraz wydruki lub inne nośniki zawierające dane, pod nieobecność personelu muszą być 

zamknięte na dwa zamki, z których co najmniej jeden jest atestowany. 

 

§ 2 

Obsługa kopii bezpieczeństwa, nośników informacji oraz wydruków. 

1. Wydruki z systemów informatycznych oraz inne nośniki informacji muszą być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający do nich dostęp przez osoby nieupoważnione w 

każdym momencie przetwarzania, a po upływie czasu ich przydatności są niszczone lub 

archiwizowane w zależności od kategorii archiwalnej. 

2. Wydruki, maszynowe nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, itp.) oraz inne 

dokumenty, zawierające dane przeznaczone do likwidacji, muszą być pozbawione 

zapisów lub w przypadku gdy jest to możliwe, muszą być trwale uszkodzone w sposób 

uniemożliwiający odczytanie z nich informacji. 

3. Urządzenia, dyski i inne informatyczne nośniki danych (np. dyskietki) zawierające dane 

przed ich przekazaniem innemu podmiotowi, winny być pozbawione zawartości. Naprawa 

wymienionych urządzeń zawierających dane, jeżeli nie można danych usunąć, winna 

być wykonywana pod nadzorem osoby upoważnionej. 

4. Administrator wykonuje raz na tydzień podwójną kopię wszystkich danych na dyskach 

optycznych, prowadzi rejestr tych kopii oraz, po uprzednim zaplombowaniu, przekazuje je 

w formie depozytu do sejfu jednostki. Kopie te mają kategorię archiwalną „A”. Tak 

tworzone dyski, ze względu na częstotliwość ich tworzenia, spełniają podwójną rolę: kopii 

bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych. 

 



 

 

§ 3 

Ochrona danych przed ich utratą z systemów informatycznych. 

1. Urządzenia i systemy informatyczne zasilane energią elektryczną powinny być 

zabezpieczone przed utratą danych, spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w 

sieci zasilającej (zasilacze awaryjne UPS). 

2. Włamanie do pomieszczeń, w których przetwarza się dane powinno być uniemożliwione 

poprzez zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych. 

3. Pomieszczenia komputerowe powinny być zabezpieczone przed pożarem. 

4. Instalacja oprogramowania może odbywać się tylko przez administratora lub pod jego 

nadzorem. 

5. W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np. 

dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne dopiero po uprzednim 

sprawdzeniu ich przez administratora i upewnieniu się, że nośniki te nie są „zarażone” 

wirusem. 

 

§ 4 

Sposób komunikacji w zakresie sieci komputerowej. 

1. Dopuszcza się łączenie z siecią internetu i używanie poczty elektronicznej tylko na 

zestawach komputerowych, które nie są podłączone do lokalnej sieci komputerowej 

jednostki. 

2. Przesyłanie danych na nośnikach zewnętrznych (np. dyskietki, wydruki) na zewnątrz 

jednostki może odbywać się tylko w formie przesyłki poleconej. Zabrania się 

przekazywania danych w jawnej formie za pośrednictwem internetu (poczty 

elektronicznej). 

 

§ 5 

Przeglądy i konserwacja systemów i zbiorów danych. 

1. Przeglądów i konserwacji systemów przetwarzania danych dokonuje administrator 

bezpieczeństwa informacji co najmniej raz w miesiącu. 

2. Ocenie podlegają stan techniczny urządzeń (komputery, serwery, UPS-y, itp.), stan 

okablowania budynku w sieć logiczną, spójność baz danych, stan zabezpieczeń 

fizycznych (zamki, kraty), stan rejestrów systemów serwera lokalnej sieci komputerowej. 

 

§ 6 

Postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych.  

1. Możliwe sytuacje świadczące o naruszeniu zasad ochrony danych 

przetwarzanych w systemie informatycznym. 

Każde domniemanie, przesłanka, fakt wskazujący na naruszenie zasad ochrony danych, 

a zwłaszcza stan różny od ustalonego w systemie informatycznym, w tym: 

1)  stan urządzeń (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem), 

2)  stan systemu zabezpieczeń obiektu, 

3)  stan aktywnych urządzeń sieciowych i pozostałej infrastruktury informatycznej, 

4)  zawartość zbioru danych (np. brak lub nadmiar danych), 

5)  ujawnione metody pracy, 



 

 

6)  sposób działania programu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do 

funkcji programu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach), 

7)  przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych, 

8)  inne zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie systemu informatycznego (np. 

obecność wirusów komputerowych) 

– stanowi dla osoby uprawnionej do przetwarzania danych, podstawę do 

natychmiastowego działania. 

 

2. Sposób postępowania. 

1)  O każdej sytuacji odbiegającej od normy, a w szczególności o przesłankach naruszenia 

zasad ochrony danych w systemie informatycznym, opisanych w pkt. 1, należy: 

– natychmiast informować administratora lub osobę przez niego upoważnioną, 

– niezwłocznie taką sytuację zarejestrować w dzienniku pracy właściwym dla stanowisk, 

na którym to zdarzenie miało miejsce. 

2)  Osoba stwierdzająca naruszenie przepisów lub stan mogący mieć wpływ na 

bezpieczeństwo, zobowiązana jest do możliwie pełnego udokumentowania zdarzenia, 

celem precyzyjnego określenia przyczyn i ewentualnych skutków naruszenia 

obowiązujących zasad. 

3)  Stwierdzone przez administratora naruszenie zasad ochrony danych osobowych wymaga 

powiadomienia kierownika jednostki oraz natychmiastowej reakcji poprzez: 

– usunięcie uchybień (np. wymiana niesprawnego zasilacza awaryjnego, usunięcie 

wirusów komputerowych z systemu, itp.), 

– zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane, 

– wstrzymanie przetwarzania danych do czasu usunięcia awarii systemu 

informatycznego. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 27/2016 

Wójta Gminy Przerośl 
z dnia 1 lipca 2016r. 

 
Zakładowy Plan Kont 

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 
CZĘŚĆ I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. 

Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 
1) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 330, z 

późn. zm.). 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885, z 
póź. zm ). 

3)Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2013r. ,poz.289, z póź. zm.)  

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz.255). 

 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:  

– budżecie jednostki – oznacza to budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

– kierowniku jednostki – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

– księgowym – oznacza Skarbnika Gminy 

 

§ 3. 

1. Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli księgi rachunkowe prowadzi 

Urząd Gminy w siedzibie Urzędu Gminy  w Przerośli ul. Rynek 2 według systemu 

komputerowego pod nazwą Program finansowo-księgowy Perseus FK autor: 

Perseus Spółka z o. o. .ul. Grzybowska 77,00-844 Warszawa, po wcześniejszym 

opisaniu i podpisaniu przez osoby upoważnionej do sprawdzenia merytorycznym. 

System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania, które stanowi 

Załącznik Nr 5 do niniejszego planu kont.  

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 

podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę. 

Zasady archiwizowania i ochrony danych, oprócz zabezpieczeń zawartych w 

programach, uregulowane zostały w odrębnej instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 6 do 

niniejszego planu kont. 



 

 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu jednostki służy plan kont, jednostka 

stosuje w tym celu plan kont dla jednostek i zakładów budżetowych gospodarstw 

pomocniczych oraz funduszy celowych. 

§ 4. 

1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca  2010r., w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

Z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty wg działalności i ich rozliczenie” oraz kont 

zespołu 6 -„Produkty” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może 

być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie 

występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści 

ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych 

od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji 

wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont. 

3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta 

analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez 

drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych  jak 

również według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów 

szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może 

być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach 

budżetowych i gminnych funduszach celowych. 

 

 
CZĘŚĆ II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 5. 

1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową: 

System przetwarzania danych jest pakietem programów F/K . 

System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostek 

prowadzących tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostek, 

umożliwiając m.in.: 

– prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, 

– przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym 

lub syntetycznym w podanym okresie czasu, 

– przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym 

lub syntetycznym, 

– prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów 

zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu, 

– wykonanie analizy rozrachunkowej kont. 

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym 

poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.  

2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta pozabilansowe. 

Konta analityczne zapewniają m.in.: 

– ujęcie operacji gospodarczych wg przychodów i kosztów, 

– ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju kosztów, 



 

 

– dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości, 

– niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami. 

 

§ 6. 

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej 

dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) zawiera Załącznik Nr 1, a także 

zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla jednostki budżetowej zawiera Załącznik 

Nr 2 

4. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo. Wydruk kont 

syntetycznych i analitycznych przedstawia Załącznik Nr 4 do planu kont. Zobowiązuje się 

głównego księgowego do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont 

analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  

§ 7. 

 

1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo i opał. 

Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały 

te podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na 

rozliczenie tych materiałów, określony został w „Instrukcji obiegu, kontroli i 

archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie 

zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie 

protokołów typowania robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych 

w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

 

§ 8. 

1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości 

określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 z póź.  zm.), w księdze 

inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie 

komputerowym.  

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. 

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. 

ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” 

odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz 

jednostki”, a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych” jednorazowo za cały 

rok na koniec roku obrotowego. 

 

 

§ 9. 

1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3500 zł i równej lub wyższej 

od 200 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej odpowiadającej jej 



 

 

wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w 

używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, 

poprzez odpisanie w koszty – konto zespołu 4 – „Koszty według rodzajów” i konto 072 – 

„Umorzenie pozostałych środków trwałych”. 

Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków 

trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za 

powierzone mienie. 

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 200 zł 

oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają 

ewidencji wartościowej tylko osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego 

odbiór na rachunku lub fakturze. 

3. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy, ich 

wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i 

środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru 

na kartotekach.  

4. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), 

ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”. 

 

 

CZĘŚĆ III  

Księgi rachunkowe 

  

§ 10. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli prowadzi księgi rachunkowe w 

siedzibie Urzędu Gminy według własnego systemu komputerowego.  

2. Księgi rachunkowe obejmują: 

1) dziennik obrotów 

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej 

operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),  

4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),  

5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg 

pomocniczych. 

3. Księgi rachunkowe powinny być:  

1) trwale oznaczone nazwą jednostki, 

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,   

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności. 

4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, 

powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawienia 

miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, 

z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób 

ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.  

6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej: 

1) datę dokonania operacji, 

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego 

podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania 



 

 

operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub 

kodów uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści stanowiącym 

Załącznik nr 3 do planu kont. 

3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane 

z zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia 

ksiąg rachunkowych,  

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu 

sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w 

księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym 

roku obrotowym. 

 

§ 11. 

1. Dziennik powinien zawierać: 

1) kolejną numerację dziennika, 

2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. 

Jeżeli prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie 

zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i 

narastające. 

2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w 

porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w 

zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub 

równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być 

wyróżnione w zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg 

rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej 

uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami 

dziennika.  

§ 12. 

1. Konta ksiąg pomocniczych. 

1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co 

najmniej dla: 

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich 

odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej, 

b) rozrachunków z kontrahentami, 

c) rozrachunków z pracownikami, 

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku. 

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi 

głównej. 

2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi 

głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w 

ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach 

ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi 

głównej. 

3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny 

być: 

1) trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego 

rodzaju księgi rachunkowej, 

2) wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia, 



 

 

3) powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej 

(koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w  roku obrotowym, 

oznaczone nazwą programu przetwarzania. 

 

§ 13. 

1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, 

a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki: 

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać: 

– sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,  

– kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,  

– miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku, 

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego 

dziennika, kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku 

roku, 

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi 

głównej, które powinno zawierać: 

– symbole lub nazwy poszczególnych kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, 

– obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów, 

– obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę, 

– salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. 

2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z 

narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika: 

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki: 

– kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), 

– kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont 

pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również: 

– symbole lub nazwy kont pomocniczych, 

– symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą 

poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

– salda kont oraz ich łączne sumy. 

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy 

składników. 

 

§ 14. 

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 

Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle 

określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i 

otwarcia: 

1)  przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie 

obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu 

poprawności, ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z 

zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia, 



 

 

2)  wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera 

następuje wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1), 

3)  rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem: 

– wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta, 

– wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do 

dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych), 

– uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia 

obrotów i sald wprowadzonych do komputera za  okres od początku roku, do dnia 

przejścia na ewidencję komputerową. 

§ 15. 

Wycena aktywów i pasywów. 

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości, 

3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – 

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg 

wartości godziwej, 

4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały 

zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z 

uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, 

5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia 

zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 

aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej, 

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia 

nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, 

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu 

komputerowego następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy 

sporządzić wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako 

sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i 

sald bilansu zamknięcia. 

2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku 

roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że 

jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a 



 

 

obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych i 

kompletności zapisów. 

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, 

które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności 

zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 

 

§ 17. 

Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  
 

 

            

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
        do  Zakładowego planu kont 

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli   
 

Wykaz Kont 
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Konta bilansowe 
 
Zespół O – 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, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych 
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 
101 - Kasa 
130 – Rachunek bieżący jednostki  
141 – Środki pieniężne w drodze, 
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 
229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 – Pozostałe rozrachunki 
245 – Wpływy do wyjaśnienia 
290- Odpisy aktualizujące należności 
Zespół 3 – Materiały i towary 
310 - Materiały 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
400 – Amortyzacja 
401 – Zużycie materiałów i energii 
402 – Usługi obce 
403 - Podatki i opłaty 
404 – Wynagrodzenia 
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
409 – Pozostałe koszty rodzajowe 
490 – Rozliczenia kosztów 
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania 
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
750 – Przychody finansowe 
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
800 – Fundusz jednostki 
860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 
Konta pozabilansowe 
975 – Wydatki strukturalne 
976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami 
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 
998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 
999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
        

 



 

 

Zasady funkcjonowania kont dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli 
część opisowa do Załącznika Nr 1 do Zakładowego planu kont 

 
Zespół  0 - Majątek trwały 
Konta zespołu 0 służą do ewidencji: 
- rzeczowego majątku trwałego 
- wartości niematerialnych i prawnych 
- finansowego majątku trwałego 
- umorzenia majątku 
- inwestycji 
 
Konto 011 – „Środki trwałe” 
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: 

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu 
gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartości ulepszeń zwiększających 
wartość początkową środków trwałych, 

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych, 
- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 
- zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 

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

- ujawnione niedobory środków trwałych, 
- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych 
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe 
- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości 
początkowej. 
 
Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe” 
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych 
środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016, 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 ujmuje się zwiększenia, a na Ma  zmniejszenia stanu i wartości początkowej 
pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu z wyjątkiem umorzenia 
ujmowanego na koncie 072. 
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: 

- środki trwałe przyjęte do używania  zakupu lub inwestycji 
- nadwyżki środków trwałych w używaniu 
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: 
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej, 
- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić: 
- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób 



 

 

lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. 
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących 
się w używaniu w wartości początkowej. 
 
Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne” 
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych. 

1. Na stronie Wn ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie 
zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem 
umorzenia ujmowanego na koncie 071 lub 072. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić 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. 
 
Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” 
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych 
stosowanych przez jednostkę i odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z 
kontem 401. 

Na stronie Ma ujmuje się zwiększenia, a na koncie 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 to może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
  
Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” 
Służy do ewidencji stanu  zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w 
miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 
013, 020. 

Na stronie Ma ujmuje się  zwiększenia, a na stronie Wn wszelkie zmniejszenia 
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Na stronie Wn 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 ujmuje się w szczególności: 

- 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 pełnej wartości w 
miesiącu wydania do używania. 
 
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 
 
Konta zespołu 1 służą do ewidencji: 

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach 
- krótkoterminowych papierów wartościowych 
- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach 

bankowych 
- udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych 
- wszelkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 



 

 

Zadaniem kont zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych oraz obrotów i stanów 
środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 
 
Konto 101 – „Kasa” 
Służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki. 

2. Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - 
rozchody gotówki i niedobory kasowe. 
Ewidencja szczegółowa   prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie stanu 
gotówki w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na 
poszczególne waluty obce i wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią 
odpowiedzialnym. 
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 
 
Konto 130 – „Rachunki bieżące jednostki ” 
Służy  do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym 
jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych 
planem finansowym. 
Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków budżetowych: 

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym 
oraz dla dysponentów  niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223. 

- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych, w 
korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. 

Na stronie Ma ujmuje się: 
- 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, 

- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 
222. 

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 czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych 
zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 
Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych 
bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych 
wydatków podlega 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. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z 
ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

- wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może 
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych  otrzymanych na 
realizację wydatków budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku, 

- 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: 
- środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji 223, 
- przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do 

końca, w korespondencji z kontem 222. 
 
Konto 141 –  „Środki pieniężne w drodze” 
Służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 
 Na stronie Wn tego konta ujmuje się pobranie gotówki na pokrycie wydatków 
jednostki – zapisem Ma 130 (według klasyfikacji budżetowej), a na stronie Ma – pobranie 
gotówki do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 101. 
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 



 

 

Konto 141 służy do ewidencji przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami 
bankowymi jednostki budżetowej. 
Wpłatę gotówki z kasy do banku księguje się zapisem Wn 141, Ma 101. Na podstawie 
wyciągu bankowego, dochód z kasy księguje zapisem Wn 130, Ma 141. 
Gotówkę pobraną do kasy z rachunku księguje się zapisem Wn 101, Ma 141. Na  podstawie 
wyciągu bankowego pobranie gotówki do kasy księguje się wydatek zapisem Wn 141, Ma 
130. 
 
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 
Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i 
roszczeń, a także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń 
niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami 
i roszczeniami spornymi. 
 
Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 

2. Służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług wg. poszczególnych kontrahentów, nie stosuje się klasyfikacji budżetowej do 
tego konta.  
3.   

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
Służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w 
których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. 

Na stronie Wn ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu 
dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. 

Na stronie Ma ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 
odpisy (zmniejszenia) należności. 
Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji 
budżetowej. 
Konto 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. 
 
Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową 
dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji 
z kontem 130. 

Na stronie Ma ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie 
sprawozdań budżetowych. 
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 
zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu. 
Saldo konta ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 
budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 
130. 
 
Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
Służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków 
budżetowych. 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 

- w ciągu roku budżetowego roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań 
budżetowych zrealizowanych wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach 
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na 
konto 800, 

- okresowe przelewy środków budżetowych na pokrycie wydatków budżetowych oraz 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze 
środków europejskich w korespondencji z kontem 130. 

Na stronie Ma 223 ujmuje się: 



 

 

- okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków 
budżetowych jednostki, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i 
projektów realizowanych ze środków europejskich  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.  
 
Konto 225 – „ Rozrachunki z budżetami” 
Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu podatków: podatek 
dochodowy od osób fizycznych – pracowników od wynagrodzeń.  

Na stronie Wn ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu. 
Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania wobec budżetu i wpłaty do budżetów. 

4. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan 
zobowiązań wobec budżetów. 
 
Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
Służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w 
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

Na stronie Wn 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. 
 
Konto 231 –  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z 
tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, na mocy odrębnych 
przepisów, do wynagrodzeń  np. należności za pracę, wykonywaną na podstawie stosunku 
pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. 

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: 
- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń 
- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń 
- wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń 
- potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 

Na stronie Ma 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. 
 
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
Służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań. Konto 
to może być używane  do ewidencji PZU, KZP, Pożyczek z ZFŚS oraz innego rodzaju 
rozliczeń, a także krótko i długoterminowych należności funduszy celowych. 

3. Na stronie Wn 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. 
 



 

 

Konto 245 – „ Wpływy do wyjaśnienia” 
Służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 
budżetowych. 

5.  Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich 
zwroty, a na Ma – kwoty niewyjaśnionych wpłat. 

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 
 
Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 

6. Służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Wartość odpisów 
aktualizujących ujmuje się po stronie Ma, natomiast na stronie Wn konta 290 ujmuje się 
zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności. 

 
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 
Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia, 
poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania 
niezależnie od terminu ich zapłaty 
 
Konto 400 – „Amortyzacja” 
Służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane według stawek amortyzacyjnych. 

Na stronie Wn ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie 
kosztów amortyzacji na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku 
obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo 
konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  
 
Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”, 
Konto 402 – Usługi obce”, 
Konto 403 – „Podatki i opłaty” 
Konto 404 – „Wynagrodzenia”, 
Konto 405 – „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 
Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe” 

7. Służą do ewidencji kosztów według rodzaju i podziałek klasyfikacji budżetowej.  
Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma – 

ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy saldo przenosi się na 
konto 860. 
 
Zespół 7 - konta tego zespołu służą do: 
Ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, 
przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych: 

- podatków nieujętych na koncie 403  
- dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy oraz dotacji 

przekazanych. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 
 
Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 
Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 
  Na stronie Wn tego konta ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych,  a na 
stronie Ma – ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. W końcu roku 
obrotowego przenosi się przychody na stronę Ma konta 860 (Wn konto 720). 
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 
 
Konto 750 – Przychody i koszty finansowe 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiący dochodów 
budżetowych. 

Na stronie Ma tego konta ujmuje się przychody z tytułu odsetek od kapitalizacji na 
rachunku bankowych oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności. 



 

 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860. 
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.  
 
Zespół 8 - konta tego zespołu służą do  ewidencji funduszy,  wyniku finansowego i jego 
rozliczenia, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
 
Konto 800 – „Fundusz jednostki” 
Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego jednostki oraz majątku obrotowego 
jednostki i ich zmian. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma -  jego 
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: 

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 
- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, zrealizowanych dochodów budżetowych 

z konta 222, 
- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych 

wykorzystanych na inwestycje z konta 810, 
- różnice z aktualizacji środków trwałych 
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji 
- wartość pasywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek. 

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: 
- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860 
- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, zrealizowanych wydatków budżetowych 

z konta 223  
- wpływ środków z budżetu (dotacji) i innych środków przeznaczonych na finansowanie 

inwestycji 
- różnice z aktualizacji środków trwałych, 
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, 
- wartość aktywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 
 
Konto 860 – „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” 
Służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków 
nadzwyczajnych. W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn straty 
nadzwyczajne, a na Ma zyski nadzwyczajne, 
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta ujmuje się sumę: 

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontami: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
409, 

8. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 
- uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. 

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. 
 
 
Konta pozabilansowe 
Konto 975 – „Wydatki strukturalne” 
Służy do ewidencji wydatków strukturalnych. Na stronie Ma konta 975 ujmuje się  
równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych.  
Ewidencja szczegółowa do konta 975 jest prowadzona na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków 
strukturalnych i będzie nanoszone raz w miesiącu na podstawie PK.  
 
Konto 976 – „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” 

9. Służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w 
celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 



 

 

 
Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

10.Służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 
980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.  

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych; 
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku 

następnym; 
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 
wydatków budżetowych. 
 
Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 
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. 
 
Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na 
stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w 
latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. 
Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         
 
 

Załącznik Nr 2 
do Zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli  
 

Wykaz kont bilansowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

     symbol  
NAZWA KONTA 

KONTO 
SYNTETYCZN

E 

KONTO 
ANALITYCZNE 

011  Środki trwałe 

011/01 Środki trwałe 

011/02 i 
następne 

Wg potrzeb 

013  Pozostałe środki trwałe  

013/01 Pozostałe środki trwałe  

020  Wartości niematerialne i prawne 

020/01 Wartości niematerialne i prawne -oprogramowania 

020/02 i 
następne 

Wg potrzeb 

071  Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

071/01 Środki trwałe 

071/02 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

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

072/01 Umorzenie wyposażenia-księgozbiory 

072/02 Całkowite umorzenia np. -oprogramowania 

101  Kasa 

101/01 Kasa 

130  Rachunek bieżący jednostki 

130/01 Rachunek bieżący środków pieniężnych - dochody 

130/02 Rachunek bieżący środków pieniężnych - wydatki 

130/03 i 
następne 

Wg potrzeb 

141  Środki pieniężne w drodze 

141/01 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki 
pieniężne 

201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

201/0,201/01 i 
następne 

Według poszczególnych kontrahentów zgodnie z 
potrzebami 

221  Należności z tytułu dochodów budżetowych 

221/0, 221/01 i 
następne 

Według poszczególnych dłużników zgodnie z 
potrzebami 

222  Rozliczenie dochodów budżetowych 

222/01 Rozliczenie dochodów  

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 

223/01 Rozliczenie wydatków budżetowych 

225  Rozrachunki z budżetami 

225/01 Podatek dochodowy od wynagrodzeń  

225/02 Podatek dochodowy  od zleceń 



 

 

225/03 i 
następne 

Wg potrzeb 

229  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

229/01 Rozliczenie składki zdrowotnej 

229/02 Rozliczenie składki społecznej 

229/03 Rozliczenie Funduszu Pracy 

231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

231/01 i 
następne 

Wynagrodzenia brutto pracowników jednostki wg 
nazwisk 

234  Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

234/01 Rozliczenia z pracownikami 

234/02 i 
następne 

Wg potrzeb 

240  Pozostałe rozrachunki  

240/01 Rozliczenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS  

240/02 Rozliczenie pożyczki z Banku Pocztowego  

240/03  Rozliczenie pożyczki z KZP 

240/04 Rozliczenie wobec PZU 

240/05 i 
następne 

Wg. potrzeb 

245  Wpływy do wyjaśnienia 

245/01 Wpływy do wyjaśnienia 

290  Odpisy aktualizujące należności 

290/01 Odpisy aktualizujące należności 

310  Materiały 

310/01 Materiały 

400  Amortyzacja 

400/01 Amortyzacja 

401  Zużycie materiałów 

401/01  Zużycie materiałów 

402  Usługi obce 

402/01 Usługi obce 

403  Podatki i opłaty 

403/01 Podatki i opłaty 

404  Wynagrodzenia 

404/01 Wynagrodzenia 

405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

405/01 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409  Pozostałe koszty rodzajowe 

409/01 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

409/02 Inne obciążenia 

409/03 i 
następne 

Wg potrzeb 

490  Rozliczenie kosztów 

490/01 Rozliczenie kosztów 

720  Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

720/01 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

720/02 i 
następne 

Wg potrzeb 

750  Przychody finansowe 

750/01 Przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku 
bankowym 

750/02 i 
następne 

Wg. potrzeb 

761  Pokrycie amortyzacji 

761/01 Pokrycie amortyzacji 



 

 

800  Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800/01 Fundusz jednostki 

860  Wynik finansowy 

860/01 Wynik finansowy 

 
 
 
 

Wykaz kont pozabilansowych dla jednostki budżetowej 

975  Wydatki strukturalne 

975/01 Wydatki strukturalne 

976  Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

976/01 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980  Plan finansowy wydatków budżetowych 

980/01 Plan finansowy wydatków GOPS 

998  Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 
bieżącego 

998/01 Zaangażowanie wydatków GOPS 

999  Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

999/01 Zaangażowanie wydatków przyszłych lat GOPS 

     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
      

Załącznik nr 3 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
 

 
 

Objaśnienia skrótów i kodów opisu operacji stosowanych przy zapisie księgowym w 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
 
1. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego operacji stosuje się następujące kody: 

 
B -    wyciąg bankowy 
P - polecenie księgowania 

     W – Plan wydatków 
Z – Zaangażowanie wydatków     

 S – Wydatki strukturalne 
 

2. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego dowodu księgowego stosuje się następujące 
skróty: 

 
wb- wyciąg bankowy 
pk- polecenie księgowania 
ot- przyjęcie środka trwałego 
pt- przekazanie środka trwałego 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli   
 
 

Wykaz  stosowanych  ksiąg rachunkowych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli 

 
          Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:  

1)  księgi jednostki budżetowej. 
 
W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzą: 

- dziennik obrotów o symbolach „FK 200r”, gdzie r. oznacza ostatnią cyfrę roku 
budżetowego, drukowane na każdy dzień oraz  ich miesięczne zestawienie obrotów, 

- konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, 
Omówione wyżej księgi należy prowadzić za pomocą komputerów, przy 
wykorzystaniu programu finansowo-księgowego „Perseus FK” 
Poza przetwarzaniem komputerowym w skład ksiąg jednostki wchodzą: 

- ewidencje środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych stanowiące 
rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości 
jednostkowych; 

- ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i 
wartościowo. 
Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu 
komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach 
późniejszych oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości , a 
także w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym 
przez „wirusy komputerowe”  oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, 
polecam kopiowanie baz zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz ich 
archiwizowanie co najmniej przez okresy pięcioletnie. 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 

do Zakładowego planu kont 

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

Wykaz i opis działania programów komputerowych 

stosowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli 

 

 „Perseus FK"  

- automatyczne wykonywanie bilansu otwarcia w nowej księdze w oparciu o dane księgi z 

roku poprzedniego; 

- automatyczne zamykanie kont wynikowych i przeniesienie ich sald na wynik finansowy po 

zakończeniu roku obrotowego; 

- poprawianie i księgowanie dokumentów zapisanych wcześniej do bufora; 

- importowanie i eksportowanie dokumentów, rejestrów, planów kont oraz danych z obcych 

programów; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych w układzie klasyfikacji; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych na kontach; 

- utworzenie nowego dokumentu księgowego poprzez skopiowanie wskazanego, 

zaksięgowanego dokumentu; 

- zakładanie nowych ksiąg rachunkowych; 

- chronologiczne przeglądanie dokumentów zaksięgowanych w dzienniku księgowań; 

- wydrukowanie potwierdzeń sald dla kontrahentów na określony dzień; 

- analizę należności zapłaconych i niezapłaconych w podziale na okresy 

przeterminowania; 

- utworzenie raportu kartoteki dla wybranych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu z kartotek wybranych kont; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

roku bez bilansu otwarcia, obroty od początku roku z bilansem otwarcia oraz saldo od 

początku roku z bilansem otwarcia dla poszczególnych zbiorczych klasyfikacji 

pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

     roku z bilansem otwarcia oraz saldo od początku roku z bilansem otwarcia dla      

     poszczególnych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont analitycznych w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont subsyntetycznych (zbiorczych) w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont syntetycznych w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu dziennika księgowań według określonego zakresu dokumentów; 

- wprowadzanie i księgowanie nowych dokumentów, 

- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników GOPS, 

- drukowanie list płac 

- naliczanie składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń. 

 

Producent: Perseus Spółka z o.o. 

Tel. (022) 45-70-355, 



 

 

Fax (022) 45-70-365 

Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77 
 
 

SJOBeSTi@ 
 
Sprawne zarządzanie finansami państwa wymaga istnienia efektywnego i przejrzystego 
sytemu wymiany informacji, dającego możliwość pełnej analizy i kontroli realizacji 
założonych planów budżetowych. Podstawą systemu powinien być spójny model zbierania, 
przetwarzania i dystrybucji danych pierwotnych. Podstawą prawną obligującą jednostkę do 
sporządzania sprawozdań finansowych   
Zadaniem programu Budżet ST II System jest usprawnienie zarządzania danymi 
finansowymi  
1. Program realizuje następujące funkcje: wprowadzania, weryfikacji, wymiany danych 

drogą elektroniczną i wydruku sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów. 

2. Program zapewnia zgodność sprawozdań drukowanych ze sprawozdaniami w postaci 
elektronicznej. 

4. Program zapisuje pliki z danymi na dysk (np. na dyskietkę) lub wysyła go bezpośrednio 
pocztą elektroniczną na wskazany adres (e-mail). 

5. Program umożliwi archiwację danych sporządzonych w formie elektronicznej na nośniku 
zewnętrznym (np. dyskietce). 

6. Program generuje pliki z danymi w postaci skompresowanej, zabezpieczonej hasłem.  
7. Program umożliwia zapis danych sprawozdawczych w formie elektronicznej w celu 

archiwacji. 
Program SJOBeSTi@ jest zbudowany w wersji dla Mikrosoft Windows 98/2000/XP/Vista 32 
bit.  
 
Producent – Sygnity S.A. I Sputnik Sofware SP. Z o.o. 
Tel. (+61) 6240060 
Adres: Warszawa 

Płatnik 
 

Celem programu Płatnik jest ułatwienie płatnikom współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. Program pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów 
ubezpieczeniowych, które w postaci papierowej mogą być dostarczone do ZUS. 
Rozszerzenie programu Płatnik – program płatnik Przekaz Elektroniczny umożliwia emisję 
dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, co pozwala na przekazywanie ich 
do ZUS drogą transmisji lub na nośnikach optycznych (CD). Dla programu Płatnik Przekaz 
Elektroniczny przygotowana jest odrębna dokumentacja. 
Niniejsza dokumentacja użytkownika obejmuje swoim zakresem funkcje dostępne od wersji 
2.02.006 programu Płatnik. Wersja ta pozwala między innymi na: 
1. manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, 
2. import danych z systemu kadrowo-płacowego (zagadnienie to dokładniej opisane zostało 

w dokumencie „Specyfikacja wejścia-wyjścia”), 
3. zapis przygotowanych dokumentów, 
4. automatyczne wykorzystanie danych zgłoszeniowych do przygotowania dokumentów 

rozliczeniowych, 
5. wykorzystanie danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, raz wprowadzonych do 

dokumentów zgłoszeniowych, przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych, 
6. tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca, 
7. tworzenie zbiorczych zestawów miesięcznych ZZM, 
8. weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych, 
9. wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych, 
10. drukowanie oraz nadrukowywanie poleceń przelewów i dokumentów wpłat, 
 
11. automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego, 
12. generowanie elektronicznych dokumentów płatniczych składek. 



 

 

Aktualna wersja aplikacji jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą przygotować i 
wydrukować dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe oraz dokumenty przeznaczone dla 
ubezpieczonych. W celu ułatwienia prac związanych z utworzeniem dokumentów 
ubezpieczeniowych udostępniono mechanizm pobrania (importu) danych wygenerowanych z 
systemów kadrowo-płacowych. Dokumenty ubezpieczeniowe drukowane są w postaci 
pozwalającej na ich masowe przetwarzanie  i automatyczny odczyt z wykorzystaniem 
techniki OCR (ang. Optical Character  Recognition). Dokumenty te w postaci papierowej w 
formacie A4 mogą być dostarczone do ZUS. 
Funkcje związane z przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych obejmują między innymi 
wyliczanie wartości w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych, a także 
weryfikację dokumentów rozliczeniowych mogą pojawić się dalsze zmiany i doskonalenia, 
które będą wynikiem prac prowadzonych nad programem Płatnik. 

Płatnik Przekaz Elektroniczny 

 
Celem programu Płatnik Przekaz Elektroniczny jest wspomaganie elektronicznej formy 
wymiany dokumentów pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. w 
celu przekazania comiesięcznych deklaracji składek). Program ten wspomaga postępowanie 
we wszystkich fazach wzajemnych „elektronicznych” kontaktów między płatnikiem a 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: począwszy od czynności wstępnych, wiodących do 
uruchomienia tej formy łączności, poprzez bieżące wykorzystanie sieci internetowej do 
wymiany informacji, aż po działania związane z zakończeniem komunikacji lub jej 
zawieszeniem na czas nieokreślony (np. na skutek zaprzestania działalności gospodarczej 
płatnika).  Program Płatnik Przekaz Elektroniczny pozwala między innymi na: 

1. obsługę zestawów dokumentów: 
 Przygotowanie pliku zestawu do wysyłki elektronicznej, 
 Uwierzytelnienie potwierdzeń przesyłania plików do ZUS, 

2. Obsługa wniosków: 
 Tworzenie wniosku do PR o rejestrację, 
 Tworzenie wniosku do PR o unieważnienie certyfikatu, 
 Tworzenie wniosku do CA o wydanie certyfikatu, 
 Tworzenie wniosku do CA o unieważnienie certyfikatu, 
 Tworzenie wniosku do CA o przedłużenie, 
 Tworzenie wniosku do CA o odnowienie certyfikatu, 
 Tworzenie wniosku do CA o udostępnienie, 
 Reklamacja decyzji do CA, 
 List CA, 
 Rejestracja decyzji z PR i decyzji z CA,  
 Przeglądanie wniosków, potwierdzeń i decyzji, 
 Kopiowanie wniosków do schowka, 
 Zapisywanie wniosków pliku, 
 Rejestracja potwierdzeń i decyzji z pliku do schowka, 
 Automatyczne wysyłanie wniosków do CA drogą poczty elektronicznej, 
 Automatyczne odbieranie decyzji z CA drogą poczty elektronicznej 

3. Obsługa certyfikatów: 
 Rejestracja certyfikatu, 
 Usunięcie certyfikatu, 
 Weryfikacja certyfikatu, 
 Przeglądanie certyfikatów, 
 Zapis certyfikatu na pliku, 

4. Utrzymanie list unieważnionych certyfikatów: 
 Rejestracja listy unieważnionych certyfikatów,  
 Weryfikacja listy unieważnionych certyfikatów, 
 Przeglądanie listy unieważnionych certyfikatów, 

5. Utrzymanie parametrów programu: 
 Wprowadzenie kont poczty elektronicznej dla przesyłanych wiadomości, 



 

 

 Ustalenie płatnika – właściciela certyfikatu, 
 Ustalenie okresu sygnalizacji zbliżania się końca okresu ważności certyfikatu. 
Aplikacja jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą uczestniczyć w elektronicznej 
wymianie danych z ZUS, przesyłanych do ZUS drogą teletransmisji. 

Program Excel 

 
Excel jest to arkusz kalkulacyjny, służący do wykonania wszelkich sprawozdań, wyliczeń, 
zestawień i innych dokumentów księgowych. 

Świadczenia rodzinne 

  
I) Rejestracja  i kwalifikacja wniosku: 
1) Rejestracja wniosku: 

Wniosek o zasiłek rodzinny 
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 

  Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 
  Wniosek o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

        Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej 
Wniosek o jednorazową  zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
Wniosek o zawieszenie wypłaty dodatku 
Wniosek o przywrócenie zawieszonego prawa do dodatku 
Inny wnioski 
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną 
Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy 
Wniosek o zwrot prawa jazdy 
Wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
Wniosek o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach 

robót 
Wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego 

2) Rejestracja wniosków składanych przez internę t: 
3) Kwalifikacja wniosku, 
4) Schemat kwalifikacji wniosku 
5) Lista wnioskodawców 
6) Lista dłużników 
7) PIT-8S 

 
II) Obsługa procesu decyzyjnego: 

Opracowanie decyzji przyznającej 
Opracowanie decyzji dodatkowych 
Opracowanie skierowania dłużnika alimentacyjnego na roboty publiczne 
Opracowanie decyzji żądających zwrotu 
Zatwierdzenie decyzji 
Zwiększenie kwoty świadczeń ze środków własnych gminy 
Opracowanie decyzji odmownej 
Schemat opracowania decyzji odmownej 
Opracowanie decyzji zmieniającej 
Obsługa zawieszenia prawa do świadczenia 

 
III) Obsługa procesu odwoławczego: 

Odwołanie załatwione pozytywnie (decyzja) przez urząd, który wydał zaskarżoną decyzję 
Odwołanie przekazane do instancji odwoławczej 
Schemat rejestracji i zapotrzebowania odwołania 

 
IV) Realizacja świadczeń: 



 

 

Realizacje finansowe wypłat 
Realizacje niefinansowe wypłat 
Realizacja zwrotów 
Komunikacja aplikacji SR z aplikacją CL Rodzinną 

 
V) Sprawozdawczość 

Wykonanie sprawozdania rzeczowo-finansowego 
Wykonanie sprawozdania Analiza zadań zrealizowanych 
Wykonanie sprawozdania dotyczącego zaliczek alimentacyjnych 
Schemat wykonania sprawozdania 

Producent – Computerland S.A.. 
Adres:Kraków 
 

 
„Pomost” – pomoc społeczna 

I)Obsługa klienta – pomoc środowiskowa i świadczenia 
Wprowadzanie wniosków 
Zakładanie rodziny 
Wywiad 
Decyzja 
Realizacja decyzji 

 
II) Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej 

Wniosek 
Postanowienia sądu 
Decyzja skierowująca 
Decyzja skierowująca i umieszczająca 
Rejestracja decyzji umieszczającej podjętej z PCPRR/MOPR 
Decyzja w sprawie odpłatności 
Umowa w sprawie odpłatności 
Plan spłat umowy w sprawie odpłatności 
Karty pobytu 
Realizacja wypłaty do DPS 

Producent – Computerland S.A.. 
Adres:Kraków 

 
“HOME BANKING” 

Celem programu jest świadczenie przez Bank na rzecz GOPS usług bankowych za 
pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej zgodnie z umową. 

1. Polega na wystawieniu przelewu i wprowadzeniu do programu  Home Banking 

dyspozycji przelewu.  Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu przelewu przez pracownika 

księgowości, pakuje on przelewy w paczki i po uprzednim podpisaniu elektronicznym i 

zaszyfrowaniu przez księgowego i kierownika, wysyła drogą elektroniczną do banku.  
 
 

Oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych (DM) 
 
Oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych – główne funkcjonalności  

a) Rejestracja wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  

b)  Automatyczne wydawanie decyzji przyznającej  

c) Automatyczne wydawanie decyzji odmownej  

d) Obsługa procesu odwoławczego  

e)  Realizacja świadczenia w sposób finansowy  

f)  Realizacja świadczenia w formie rzeczowej  

g) Generacja przelewów bankowych z realizacji finansowych lub rzeczowych po 

wprowadzeniu kwot z faktur  



 

 

h) Kalkulator wstępnej oceny, czy dodatek jest należny  

i) Wydruk różnego rodzaju zestawień, raportów 

Najistotniejsze zmiany,  które są ujęte w oprogramowaniu: 

 dodanie obsługi metryk w sprawie  

 dodanie możliwości przyznania świadczenia na okres krótszy niż 6 miesięcy  

 dodanie kopiowania struktury rodziny z wniosków Świadczeń Rodzinnych, Funduszu 

Alimentacyjnego  

  rozbudowa filtrów na liście zarządców  

  wprowadzenie wielu nowych znaczników do obsługi wydruków decyzji  

  wprowadzenie wydruku zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

 dodanie nowych zestawień z możliwością zapisu ich do pliku *.txt  

 dodanie możliwości usunięcia zarządcy, jeśli nie jest w żadnej decyzji  

  wydruk zestawienia dla zarządcy  

 wydruk zestawienia zbiorczego z list wypłat dla instytucji  

  rozszerzenie zakresu działania walidacji na istnienie wniosku, decyzji lub decyzji 

żądającej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przy rejestracji nowych 

wniosków dla danej osoby 

Obsługę programu zapewnia inspektor ds. świadczeń rodzinnych. 

Licencjonodawca -  Sygnity SA 

 

 Oprogramowanie do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) 

Aplikacja do obsługi Wsparcia Rodziny jest przeznaczona dla jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i towarzyszących 
aktów prawnych. 

Zadaniem aplikacji Wsparcie Rodziny jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych 
związanych z procesem wspierania w gminach rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w postaci m. in.: 

 rejestrowania wywiadu środowiskowego rozpoczynającego proces monitorowania 
sytuacji rodziny 

 obsługi roli asystenta przydzielonego rodzinie (w tym obsługa planu pracy i działań 
asystenta) 

 rejestrowania kluczowych informacji dotyczących rodziny wspierającej 

 obsługi placówek wsparcia dziennego i pobytów w nich 

 rozliczania pomiędzy gminą, a powiatem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  
w pieczy zastępczej 

 wyliczania sprawozdania rzeczowo-finansowego. 

Oprogramowanie do obsługi Wsparcia Rodziny – główne funkcjonalności  

 Rejestracja asystentów rodziny i rejestracja szkoleń dla asystentów oraz 
przydzielenie asystenta rodzinie na podstawie wniosku i bez wniosku,  

 Rejestracja planu pracy z rodziną – określenie celu, spodziewanych efektów, zakresu 
działań oraz ocena skuteczności realizacji planu,  

 Rejestracja działań asystenta na rzecz rodziny,  

  Rejestracja umów z rodziną wspierającą,  

Obsługę programu zapewnia pracownik socjalny Ośrodka, asystent rodziny oraz 
informatyk zatrudniony na umowę zlecenie. 

Licencjonodawca -  Sygnity SA 



 

 

 

Oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych (ZI) 

     
Obsługę zapewnia Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz informatyk 
zatrudniony na umowę zlecenie. 
Program umożliwia: 

a) planowanie i realizację spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, 
b) rejestracja niebieskich kart, 
c) rejestracja rodzin w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie, 
d) sprawozdawczość systemu przeciwdziałania w rodzinie, 
e) rejestracja działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, 
f) rejestracja działań osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 

w rodzinie, 
g) rejestracja działań osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 

rodzinie. 
 

Oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych (SW) 
 
Obsługę programu zapewnia pracownik obsługujący świadczenia wychowawcze, kierownik 
ośrodka oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenia. Licencjonodawca - Sygnity  SA. 
Oprogramowanie umożliwia: 

a) kompleksową obsługę wniosków o świadczenia wychowawcze, 
b) rejestrację wniosków o świadczenia wychowawcze złożonych w formie tradycyjnej, 
c) przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze złożone drogą elektroniczną, 
d) wydanie decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 
e) realizację świadczeń w formie pieniężnej bądź niepieniężnej, 
f) weryfikacja informacji o beneficjentach, za pomocą komunikacji z systemami 

zewnętrznymi w ramach Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia 
Społecznego (CSIZS), 

g) obliczenie i zaprezentowanie miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego. 
 

Oprogramowanie do obsługi stypendiów (ST) 
 
Obsługę programu zapewnia pracownik obsługujący świadczenia wychowawcze, kierownik 
ośrodka oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenia. Licencjonodawca - Sygnity  SA. 
Oprogramowanie umożliwia: 

h) kompleksową obsługę wniosków o stypendia szkolne, 
i) rejestrację wniosków o stypendia szkolne złożonych w formie tradycyjnej, 
j) przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne  złożone drogą elektroniczną, 
k) wydanie decyzji przyznających stypendia szkolne, 
l) realizację świadczeń w formie pieniężnej bądź niepieniężnej, 
m) weryfikacja informacji o beneficjentach, za pomocą komunikacji z systemami 

zewnętrznymi w ramach Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia 
Społecznego (CSIZS), 

n) obliczenie i zaprezentowanie miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego, 
o) rejestracja faktur i rachunków, 
p) generowanie zeznania podatkowego PIT, 
Producent – Computerland S.A. 
Adres: Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Załącznik Nr 6 
     do Zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
 

 
Instrukcja określająca 

sposób zarządzania systemami informatycznymi 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

     
     § 1. 
 
Zarządzanie systemami haseł. 

1. Osobą odpowiedzialną za sposób przydziału haseł dla użytkowników oraz 
częstotliwość ich zmiany jest księgowy. 

2. Każdy użytkownik systemu informacyjnego  ma przydzielony jednorazowo 
niepowtarzalny identyfikator oraz okresowo zmieniane hasło dostępu. 

3. Dostęp do zasobów systemów odbywać się może tylko w oparciu o system haseł 
przydzielonych indywidualnie dla pracowników oraz użytkowników systemu. 

4. Zapewnione jest generowanie haseł w cyklu miesięcznym. Użytkownicy mają 
obowiązek zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 dni. 

5. Użytkownik nie może udostępniać swego hasła innym osobom. 
6. Przekazywanie haseł odbywa się w sposób poufny i nie może ono być zapisywane w 

miejscu pozwalającym na dostęp dla osób nieupoważnionych. 
7. W przypadku utraty hasła lub istnienia podejrzenia naruszenia systemu haseł przez 

osoby nieuprawnione, dotychczasowy zestaw haseł musi być niezwłocznie 
unieważniony i zastąpiony  nowym. 

 
§ 2. 
 

Zasady rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników. 
1. Osobą odpowiedzialną za rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników w jednostce 

jest księgowy. 
2. Podstawą do zarejestrowania użytkownika do danego systemu przetwarzania danych 

jest zakres czynności pracownika, w którym musi być jawne wskazane, że dana osoba 
ma za zadanie pracować przy przetwarzaniu danych danego systemu w podanym 
zakresie. Natomiast podstawą do wyrejestrowania użytkownika z danego systemu 
przetwarzania danych jest nowy zakres czynności pracownika lub jego zwolnienie. 

3. Administrator rejestruje oraz wyrejestrowuje użytkowników, prowadzi ewidencję osób 
zatrudnionych przy przetwarzaniu danych archiwizując identyfikator, imię i nazwisko 
użytkownika. 

4. Identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych, należy wyrejestrować 
z systemu, umożliwiając przekazane hasła. Identyfikator po wyrejestrowaniu użytkownika 
nie jest przydzielany innej osobie. 

5. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy 
(dostępu do danych i ich merytorycznej treści). Obowiązek ten istnieje również po ustaniu 
zatrudnienia. 

 
§ 3. 

 
Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
1. Użytkownicy  przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych powinni zwrócić 

uwagę, czy nie istnieją przesłanki do tego, że dane zostały naruszone.  
2. Dostęp do konkretnych zasobów danych jest możliwy dopiero po podaniu właściwego 

identyfikatora i hasła dostępu. 



 

 

3. Hasło użytkownika należy podawać do systemu w sposób dyskretny (nie literować, nie 
czytać na głos, wpisywać osobiście, nie pozwalać na bezpośrednią obecność drugiej 
osoby podczas wpisywania hasła, itp.).  

4. Użytkownik  ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po 
zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem 
nie może pozostawić  bez kontroli pracującego na nim użytkownika. 

5. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych oraz 
warunki lub inne nośniki zawierające dane, pod nieobecność personelu muszą być 
zamknięte. 

 
§ 4. 
 

1. Wydruki z systemów informatycznych oraz inne nośniki informacji muszą być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający do nich dostęp przez osoby nieupoważnione 
w każdym momencie przetwarzania, a po upływie czasu ich przydatności są niszczone 
lub archiwizowane w zależności od kategorii archiwalnej. 

2. Wydruki, maszynowe nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, itp.) oraz inne 
dokumenty, zawierające dane przeznaczone do likwidacji, muszą być pozbawione 
zapisów lub w przypadku gdy to jest możliwe, muszą być trwale uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający odczytanie z nich informacji. 

3. Urządzenia, dyskietki i inne informatyczne nośniki danych (np. dyskietki)  zawierające 
dane przed ich przekazaniem innemu podmiotowi, winny być pozbawione zawartości. 
Naprawa wymienionych urządzeń zawierających dane, jeżeli nie można danych usunąć, 
winna być wykonywana pod nadzorem osoby upoważnionej. 

4. Administrator wykonuje  kopię wszystkich danych na sztywnych nośnikach, prowadzi 
rejestr tych kopii  oraz przekazuje je w formie depozytu do sejfu jednostki. Kopie te mają 
kategorię archiwalną „A”. Tak tworzone dyskietki, ze względu na częstotliwość ich 
tworzenia, spełniają podwójną rolę: kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych.   

 
§ 5. 
 

Ochrona danych przed ich utratą z systemów informatycznych. 
1. Urządzenia i systemy informatyczne zasilane energią elektryczną powinny być 

zabezpieczone przed utratą danych, spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w 
sieci zasilającej (zasilacze awaryjne UPS). 

2. Włamanie do pomieszczeń, w których przetwarza się dane powinno być uniemożliwione 
poprzez zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych. 

3. Pomieszczenia komputerowe powinny być zabezpieczone przed pożarem. 
4. Instalacja oprogramowania może odbywać się przez administratora, pod jego nadzorem 

lub przez firmę sprawującą obsługę informatyczną w jednostce. 
5. W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np. 

dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne dopiero po uprzednim 
sprawdzeniu ich i  upewnieniu się, że nośniki te nie są „zagrożone” wirusem. 

 
§ 6. 
 

Przeglądy i konserwacja systemów i zbiorów danych. 
1. Przeglądów i konserwacji systemów przetwarzania danych dokonuje firma zapewniająca 

obsługę informatyczną jednostki co najmniej raz w miesiącu. 
2. Ocenie podlegają stan techniczny urządzeń (komputery, serwery, UPS-y itp.), stan 

okablowania budynku w sieć logiczną, spójność baz danych, stan zabezpieczeń 
fizycznych (zamki, kraty), stan rejestrów serwera lokalnej sieci komputerowej. 

 
§ 7. 
 

Postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych. 
1. Możliwe sytuacje świadczące o naruszeniu zasad ochrony danych przetwarzanych w 

systemie informatycznym. 



 

 

Każde domniemanie, przesłanka, fakt wskazujący na naruszenie zasad ochrony danych, a 
zwłaszcza stan różny od ustalonego w systemie informatycznym, w tym: 

1) stan urządzeń (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem), 
2) stan systemu zabezpieczeń obiektu, 
3) stan aktywnych urządzeń sieciowych i pozostałej infrastruktury informatycznej, 
4) zawartość zbioru danych (np. brak lub nadmiar danych) 
5) ujawnione metody pracy, 
6) sposób działania programu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do 

funkcji programu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach), 
7) przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych, 
8) inne zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie systemu informatycznego (np. 

obecność wirusów komputerowych), które stanowi dla osoby uprawnionej do 
przetwarzania danych, podstawę do natychmiastowego  działania. 

2.   Sposób postępowania. 
1) O każdej sytuacji odbiegającej od normy, a w szczególności o przesłankach 

naruszenia zasad ochrony danych w systemie informatycznym, opisanych w pkt.1 
należy natychmiast informować administratora lub osobę przez niego 
upoważnioną, 

2) Osoba stwierdzająca naruszenie przepisów lub stan mogący mieć wpływ na 
bezpieczeństwo, zobowiązana jest do możliwie pełnego udokumentowania 
zdarzenia, celem precyzyjnego określenia przyczyn i ewentualnych skutków 
naruszenia obowiązujących zasad. 

3) Stwierdzone przez administratora naruszenie zasad ochrony danych osobowych 
wymaga powiadomienia kierownika jednostki oraz natychmiastowej reakcji 
poprzez: 

 Usunięcie uchybień (np. wymiana niesprawnego zasilacza awaryjnego, 
usunięcie wirusów komputerowych z systemu, itp.), 

 Zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane, 

 Wstrzymane przetwarzania danych do czasu usunięcia awarii systemu 
informatycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik 3 
do Zarządzenia Nr 27/2016 

Wójta Gminy Przerośl 
z dnia 1 lipca 2016r. 

 
Zakładowy Plan Kont 

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 

 

 
CZĘŚĆ I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. 

Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 
1) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 330, z 

późn. zm.). 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885, z 
póź. zm ). 

3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2013r. ,poz.289, z póź. zm.)  

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz.255). 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:  

– budżecie  – oznacza to budżet Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki, 

– kierowniku  – oznacza to Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki, 

– księgowym – oznacza Skarbnika Gminy. 

 

§ 3. 

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli prowadzi księgi rachunkowe w 

siedzibie Urzędu Gminy  w Przerośli ul. Rynek 2 według systemu komputerowego pod 

nazwą Program finansowo-księgowy Perseus FK autor: Perseus Spółka z o. o .ul. 

Grzybowska 77,00-844 Warszawa. po wcześniejszym opisaniu i podpisaniu przez osoby 

upoważnionej do sprawdzenia merytorycznym. 

System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszego planu kont.  

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 

podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę. 

Zasady archiwizowania i ochrony danych, oprócz zabezpieczeń zawartych w programach, 

uregulowane zostały w odrębnej instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 6 do niniejszego planu 

kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy plan kont, stosuje się w tym celu plan 

kont dla zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych. 

§ 4. 



 

 

1.Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczy Pospolitej 

Z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty wg działalności i ich rozliczenie” oraz kont zespołu 6 

-„Produkty” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może być on 

ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie 

występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści 

ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych 

od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji 

wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont. 

3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta 

analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez 

drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych  jak również 

według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów 

szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może 

być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta. 

 

 
CZĘŚĆ II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 5. 

1. Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową: 

System przetwarzania danych jest pakietem programów F/K . 

System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości  prowadzących tzw. 

pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki , umożliwiając m.in.: 

– prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, 

– przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym     

     lub syntetycznym w podanym okresie czasu, 

– przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu  

    analitycznym lub syntetycznym, 

– prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów  

    zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu, 

– wykonanie analizy rozrachunkowej kont. 

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym 

poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.  

2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne. Konta analityczne zapewniają 

m.in.: 

– ujęcie operacji gospodarczych wg przychodów i kosztów, 

– ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju kosztów, 

– dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości, 

– niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami. 

 

§ 6. 



 

 

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza 

się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji obiegu, kontroli 

i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) zawiera Załącznik Nr 1, a także 

zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla jednostki budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 

4. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo. Wykaz stosowanych 

ksiąg rachunkowych, kont syntetycznych i analitycznych przedstawia Załącznik Nr 4 do planu 

kont. Zobowiązuje się głównego księgowego do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  

§ 7. 

 

1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo i opał. 

Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały te 

podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na 

rozliczenie tych materiałów, określony został w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów księgowych”. 

2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu 

do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów 

typowania robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

 

§ 8. 

1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości 

określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm.), w księdze 

inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie 

komputerowym.  

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. 

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. 

ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” 

oraz w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, jednorazowo za cały 

rok na koniec roku obrotowego. 

 

§ 9. 

1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3500 zł i równej lub wyższej od 200 

zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej  i księguje na koncie 013 – 

„Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie 

przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i 

energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. 

Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków 

trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za 

powierzone mienie. 



 

 

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 200 zł 

oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji 

wartościowej, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór 

bezpośrednio na rachunku lub fakturze. 

3. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy, ich 

wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i środki 

czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru na kartotekach.  

4. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), 

ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”. 

 

 

CZĘŚĆ III  

Księgi rachunkowe 

  

§ 10. 

1. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośl prowadzone są  księgi 

rachunkowe w siedzibie Urzędu Gminy według własnego systemu komputerowego.  

2. Księgi rachunkowe obejmują: 

1) dziennik obrotów 

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji 

zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),  

4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),  

5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych. 

3. Księgi rachunkowe powinny być:  

1) trwale oznaczone nazwą jednostki, 

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,   

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności. 

4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, 

powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawienia 

miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, 

z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób 

ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.  

6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej: 

1) datę dokonania operacji, 

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego 

podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 

zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub kodów 

uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści stanowiącym Załącznik nr 

3 do planu kont. 

zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z 

zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg 

rachunkowych,  

 

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu 

sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach 



 

 

rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku 

obrotowym. 

 

§ 11. 

1. Dziennik powinien zawierać: 

1) kolejną numerację dziennika, 

2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli 

prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające 

obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. 

2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w 

porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w 

zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub 

równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w 

zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są 

w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, 

obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.  

§ 12. 

1. Konta ksiąg pomocniczych. 

1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej 

dla: 

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich 

odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej, 

b) rozrachunków z kontrahentami, 

c) rozrachunków z pracownikami, 

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku. 

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej. 

2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi 

głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w 

ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg 

pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. 

3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny być: 

1) trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju 

księgi rachunkowej, 

2) wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia, 

3) powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej 

(koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w  roku obrotowym, 

oznaczone nazwą programu przetwarzania. 

 

§ 13. 

1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, 

a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki: 

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać: 

– sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,  

– kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,  

– miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku, 



 

 

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, 

kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku, 

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi 

głównej, które powinno zawierać: 

– symbole lub nazwy poszczególnych kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, 

– obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów, 

– obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę, 

– salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. 

2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z 

narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika: 

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki: 

– kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), 

– kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont 

pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również: 

– symbole lub nazwy kont pomocniczych, 

– symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą 

poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

– salda kont oraz ich łączne sumy. 

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników. 

 

§ 14. 

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 

Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle 

określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i 

otwarcia: 

1)  przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie 

obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, 

ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i 

sald bilansu otwarcia, 

2)  wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera następuje 

wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1), 

3)  rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem: 

– wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta, 

– wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do 

dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych), 

– uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia 

obrotów i sald wprowadzonych do komputera za  okres od początku roku, do dnia 

przejścia na ewidencję komputerową. 

§ 15. 

Wycena aktywów i pasywów. 

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 



 

 

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości, 

3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg 

cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg 

wartości godziwej, 

4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały 

zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z 

uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, 

5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o 

tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, 

wg w inny sposób określonej wartości godziwej, 

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, 

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu komputerowego 

następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy sporządzić wydruk 

zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu poprawności 

ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu zamknięcia. 

2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku 

roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że jest 

możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a 

obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych i 

kompletności zapisów. 

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, 

które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów 

obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 

 

§ 17. 

Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  
   
 
            
          

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
        do  zakładowego planu kont 

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli   
 

 
Wykaz Kont 

dla samorządowej instytucji kultury 
 
Konta bilansowe 
 
Zespół O – 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 
Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe 
101 - Kasa 
131 – Rachunek bieżący 
141 – Środki pieniężne w drodze, 
Zespół 2 – rozrachunki i roszczenia 
201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
202 – Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług 
225 – Rozrachunki z budżetami 
229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 – Pozostałe rozrachunki 
290 – Odpisy aktualizujące 
Zespół 3 – materiały 
300 – Rozliczenie zakupu 
310 – Materiały 
Zespół 4 – koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie 
400 – Amortyzacja 
401 – Zużycie materiałów i energii 
402 – Usługi obce 
403 – Podatki i opłaty 
404 – Wynagrodzenia 
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
409 – Pozostałe koszty rodzajowe 
490 – Rozliczenie kosztów 
Zespół 7 – przychody i koszty ich uzyskania 
730 – Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 
740 – Dotacje i środki na inwestycje 
750 – Przychody finansowe 
760 – Pozostałe przychody operacyjne 
Zespół 8 – fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
800 – Fundusz jednostki 
860 – Wynik finansowy 
Konta pozabilansowe: 
975 – Wydatki strukturalne. 

 



 

 

Zasady funkcjonowania kont dla   Gminnego 

Ośrodka Kultury Sportu Turystyki w Przerośli  

część opisowa do Załącznika Nr 1 do 

Zakładowego planu kont 

Konto 011 - „Środki trwałe" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki, które nie 

podlegają ujęciu na koncie 013. Są umarzane w czasie  według stawek amortyzacyjnych  

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

z dnia Na koncie 011 „środki trwałe” ujmuje się: 

z dnia Na stronie Wn – przychody nowych lub używanych środków trwałych 

pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji  oraz ulepszeń 

zwiększających wartość początkową środków trwałych, przychody środków trwałych nowo 

ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenia wartości początkowej 

środków trwałych dokonywane na skutek  aktualizacji ich wyceny. 

z dnia Na stronie Ma – wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, z 

powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania, ujawnione 

niedobory środków trwałych. 

z dnia Ewidencja szczegółowa  prowadzona w poniższych formach dokumentacji księgowej: 

z dnia - karcie kontowej środków trwałych, 

z dnia - tabelach amortyzacyjnych 

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

początkowej 

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe w używaniu" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

własnych pozostałych środków trwałych nie podlegających ujęciu na koncie 011, 

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. 

z dnia Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

z dnia Środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, nadwyżki środków 

trwałych w używaniu, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

z dnia Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 

z dnia Wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej, ujawnione 

niedobory  środków trwałych w używaniu. 

z dnia Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta  013 powinna umożliwiać ustalenie 

wartości początkowej  środków trwałych oddanych do używania oraz osób  u których 

znajdują się środki trwałe. 

 



 

 

Konto 020- „Wartości niematerialne i prawne" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych (nabytych przez jednostkę), do których zalicza się 

w szczególności  programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym 

niż rok. 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 ujawnionego  na koncie 071 i 072. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 020 powinna umożliwiać należyte obliczanie 

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 

z dnia Konto 020 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 

prawnych  w wartości początkowej. 

Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych" 

z dnia Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych 

środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu ich 

umorzenia według stawek amortyzacyjnych stosowanych  prze jednostkę. 

z dnia Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401. 

z dnia Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

z dnia 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. 

z dnia Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych" 

z dnia Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, 

w miesiącu wydania ich do używania, z tytułu dokonanego umorzenia. Umorzenie 

księgowane jest w korespondencji z kontem  401. 

z dnia Na stronie Ma 072 ujmuje się zwiększenia a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

z dnia 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. 

z dnia Na stronie Ma 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych , wydanych do używania 

środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych ,dotyczące środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 

z dnia Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan  umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych umorzonych w 

pełnej wartości  w miesiącu wydania ich do używania. 

z dnia  

z dnia        Konto 101 – „ Kasa” 

z dnia Służy do ewidencji stanu gotówki w kasie jednostki. Na stronie Wn ujmuje się wpływy 

gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe. 



 

 

Konto 131 - „Rachunek bieżący" 

Służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym 

jednostki z tytułu wydatków i dochodów budżetowych, objętych planem finansowym. 

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma 

wypłaty środków z rachunku bankowego. Konto może wykazywać saldo Wn, które 

oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym. 

       

 Konto 141 – „ Środki pieniężne w drodze” 

Służy do ewidencji środków pieniężnych (w tym czeki). Na stronie Wn ujmuje się 

zwiększenie stanu gotówki pobranej na czek, a po stronie Ma zmniejszenia środków 

pieniężnych. 

        

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 
Służy do ewidencji wszelkich zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, według 
poszczególnych kontrahentów. 

 

Konto 202 – „ Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług” 

Służy do ewidencji wszelkich należności z tytułu dostaw, robót i usług według 

poszczególnych odbiorców. 

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami" 

z dnia  Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków: podatek 

dochodowy od osób fizycznych - pracowników. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się 

nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od 

budżetów. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewniać możliwość ustalenia 

stanu należności  i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków  z budżetem 

odrębnie. 

z dnia Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,  saldo Ma – 

stan zobowiązań wobec budżetów. 

z dnia  

z dnia Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 

z dnia Służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż rozrachunki z 

budżetami. Ujmuje się na nim rozrachunki z ZUS. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się 

należności  oaz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma- zobowiązania, spłatę i 

zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

z dnia Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewniać 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. 

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

z dnia Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu 

wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych, zaliczanych na mocy odrębnych przepisów 

do wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, przelewu wynagrodzeń, wypłat z tytułu 

zaliczek na poczet wynagrodzeń, wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS, które naliczono 

na listach wynagrodzeń, potrąceń wynagrodzeń obciążających pracownika. Na koncie 

tym ewidencjonowane są również, ujmowane na listach płac, świadczenia nie zaliczane 



 

 

do wynagrodzeń, np. różne ekwiwalenty. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo 

Wn oznacza stan należności, a saldo Ma- stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

z dnia   

z dnia Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

z dnia    Służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych 

tytułów niż wynagrodzenia. 

z dnia Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności wypłacone pracownikom zaliczki 

i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, itp. Na stronie Ma tego konta ujmuje 

się wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, itp. 

z dnia  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

z dnia Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń a 

saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników. 

z dnia  

Konto 240 – „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

Służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań, z tytułu potrąceń 

dokonanych na listach  wynagrodzeń z innych tytułów niż podatki i składki odprowadzone do 

ZUS, tj. składki PZU, różnego rodzaju pożyczki. 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. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu 

rozrachunków i roszczeń według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.  

z dnia Konto 240 może wykazywać dwa salda.  

z dnia Saldo Wn konta 234 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 – stan 

zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.  

z dnia  
Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności” 
Służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Wartość odpisów 

aktualizujących ujmuje się po stronie Ma, natomiast na stronie Wn konta 290 ujmuje się 
zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności. 

 
 
Konto 300 – „Rozliczenie zakupu” 
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. 
Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze, a saldo 
Ma – stan dostaw lub usług niefakturowanych. 
  
Konto 310- „Materiały" 

Służy do ewidencji zapasów materiałów (opału). Na stronie Wn konta 310 ujmuje 
się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a na stronie Ma - jego 
zmniejszenia. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasu opału.  
 

 Konto 400- „Amortyzacja” 

Konto 410 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo 
według stawek amortyzacyjnych.  

 



 

 

Konto 401 - „Zużycie materiałów i energii" 

Służy do ewidencji zużycia materiałów i energii. Na stronie Wn księguje się wszystkie 

poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów 

oraz przeniesienie salda kosztów, występującego na koniec roku.  

Konto 402- „Usług obcych" 

Służy do ewidencji wszelkiego rodzaju usług wykonywanych przez obce jednostki. Na 

stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma 

zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie salda kosztów, 

występującego na koniec roku. 

 Konto 403 – „Podatki i opłaty” 

Służy do ewidencji podatków i opłat. Na stronie Wn księguję się wszystkie poniesione w 

danym okresie koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz 

przeniesienie salda kosztów, występujących na koniec roku. 

 

Konto 404 - „Wynagrodzenia" 

Służy do ewidencji wynagrodzeń pieniężnych zaliczonych zgodnie z przepisami do 

wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, honorariów - należnych pracownikom i 

innym osobom fizycznym. Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie 

koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie 

salda kosztów, występującego na koniec roku. 

Konto 405- „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 

Służy do ewidencji wszelkich kosztów ponoszonych na rzecz pracowników (składek z 

tytułu ubezpieczeń społecznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

itp). Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma 

zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie salda kosztów, 

występującego na koniec roku. 

              

Konto 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe" 

Służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z kierowaniem 

całokształtem działalności instytucji i jej obsługą jako całości. W ramach kosztów ogólno 

instytucyjnych występują dwie grupy kosztów: 

•     Koszty ogólno-administracyjne: 

koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz kierownictwa i obsługi 

administracyjnej koszty biurowe podatki i ubezpieczenia całej jednostki 

koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz ryczałty za 

jazdy lokalne 

koszty usług ogólnoadministracyjnych - pocztowe, telefoniczne, tłumaczenia, powielanie, 

druki, podarunki, usługi bankowe  

•    Koszty ogólnogospodarcze: koszty utrzymania i ochrony obiektów bezpieczeństwa i 

higieny pracy o charakterze ogólnym materiały do utrzymania czystości konserwacja i 

remonty budynków, budowli i sprzętu amortyzacja budynków, obiektów i innych środków 

ogólnego stosowania usługi transportowe. 

 

 Konto 490 – „ Rozliczenie kosztów” 

 Służy do ewidencji wartości wytworzonych i przyjętych do magazynu wyrobów 



 

 

gotowych i produkcji niezakończonych według cen sprzedaży netto, w korespondencji z 

kontem 640 kosztów rozliczonych w czasie. Na stronie Wn ujmuje się: koszt własny 

sprzedanych produktów odpowiadających rzeczywistym kosztom wytworzen ia sprzedanych 

produktów, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 7 oraz zmniejszenie rozliczeń 

międzyokresowych, w korespondencji z kontem 640.  

Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

 Konto 730 – „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” 

 Służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.  Na stronie Wn tego 
konta ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu w korespondencji z kontem  
330, na stronie Ma ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów w korespondencji z kontami 
z zespołu 1 i 2 oraz 0 i 8 bądź 4 i 5. Na koniec roku konto nie wykazuje salda. 

. 

Konto 740- „Dotacje i środki na inwestycje" 

Służy do ewidencji przychodów z tytułu dotacji  podmiotowych otrzymywanych z budżetu, 

środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie 

działalności podstawowej. 

  

 Konto 750- „Przychody finansowe” 

Służy do ewidencji przychodów finansowych z tytułu odsetek od rachunku bankowego 

oraz odsetek za zwłokę od należności. 

Konto 760- „Pozostałe przychody operacyjne" 

Służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 

działalnością jednostki. 

Konto 800- „Fundusz jednostki"  

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki, który 

stanowi równowartość ujętych w ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego 

jednostki, umorzenia środków trwałych za rok bieżący, wyniku finansowego za rok 

ubiegły. 

Konto 860- „Wynik finansowy" 

Służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz do ustalenia , na 

koniec roku, wyniku finansowego. W końcu roku ujmuje się na nim sumę: 

poniesionych w roku obrotowym kosztów, dotacji przekazanych na finansowanie 

działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz na inwestycje 

w zakładach budżetowych i środkach specjalnych, kosztów operacji finansowych, 

obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, uzyskanych przychodów 

finansowych, pozostałych przychodów oraz przeksięgowanie wyniku finansowego 

za rok ubiegły. 

 
Konta pozabilansowe 
Konto 975 – „Wydatki strukturalne” 
Służy do ewidencji wydatków strukturalnych. Na stronie Ma konta 975 ujmuje się  
równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych.  
Ewidencja szczegółowa do konta 975 jest prowadzona na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków 
strukturalnych i będzie nanoszone raz w miesiącu na podstawie PK.  

 



 

 

 

Wykaz kont 
dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli 

 

Numer 

konta 

Zespół 

kont 
1) Nazwa 

konta 

Wyszczególnienie 

Ewidencja analityczna 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

 0 Majątek trwały 

011 

 

 

 

 

Środki trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych grup rodzajowych 

środków trwałych 

 

013 

 

 

 

 

 

Pozostałe środki 

trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych rodzajów 

wyposażenia oraz lokalizacji 

 

020 

 

 

 

 

 

Wartości 

niematerialne  

i prawne 

Prowadzona według  

poszczególnych tytułów wartości 

niematerialnych i prawnych 

 

071 

 

 

 

 

 

Umorzenie 

środków trwałych 

oraz wartości 

niematerialnych 

Prowadzona jest według zasad 

określonych dla konta 011 i 020 
 

072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umorzenie 

pozostałych 

środków trwałych 

oraz wartości 

niematerialnych  

i prawnych 

 Umarzane w 100 % w dacie zakupu 

 

 

 

 

 

 1  
Środki pieniężne i rachunki 

bankowe 
 

101  Kasa 

Ewidencja krajowej i zagranicznej 

gotówki znajdującej się w kasach 

jednostki 

 



 

 

131 

 

 

 

 

 

Rachunek bieżący  

Ewidencja środków pieniężnych 

działalności podstawowe, znajdujących 

się na rachunku bankowym. 

 

141  
Środki pieniężne 

w drodze 

Ewidencja środków pieniężnych ( w 

tym czeki i weksle obce), a także 

środki pieniężne w drodze 

 

 2 Rozrachunki i roszczenia 

201  

Rozrachunki z 

odbiorcami i 

dostawcami 

Prowadzona według poszczególnych 

kontrahentów 
 

202  

Rozrachunki 

krajowe z 

odbiorcami z 

tytułu dostaw i 

usług 

Prowadzona według poszczególnych 

odbiorców 
 

225 

 

 

 

 

 

 

Rozrachunki z 

budżetami 

Prowadzone konta analityczne według 

każdego z tytułów rozrachunków  

z budżetem 

  

 podatek od 

osób fizycznych 

229  

Inne rozrachunki 

publicznoprawne z 

ZUS 

Prowadzone jest w sposób 

umożliwiający ustalenie stanu 

należności i zobowiązań według 

tytułów rozrachunków oraz instytucji,  

z którymi dokonywane są rozliczenia 

ZUS, Fundusz 

Pracy, itp. 

231 

 

 

 

 

Rozrachunki  

z tytułu 

wynagrodzeń  

Prowadzona dla rozliczenia 

wynagrodzeń pracowników 
 

234  

Pozostałe 

rozrachunki z 

pracownikami 

Ewidencja należności, roszczeń i 

zobowiązań wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia 

 

240 

 

 

 

 

 

Pozostałe 

rozrachunki 

Prowadzona jest w sposób 

zapewniający ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych 

tytułów 

 



 

 

290  
Odpisy 

aktualizujące 

Ewidencja odpisów aktualizujących 

należności 
 

 3  Materiały  

300  
Rozliczenie 

zakupu 
Ewidencja rozliczeń zakupu  

310  Materiały Ewidencja zapasów opału  

 

 

4 

 

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

400 

 

 

 

 

 

Amortyzacja 

Ewidencja kosztów amortyzacji 

środków trwałych, od których odpisy 

umorzeniowe są dokonywane 

stopniowo według stawek 

amortyzacyjnych 

 

401  

Zużycie 

materiałów i 

energii 

Ewidencja zużycia materiałów i energii   

402  Usługi obce 
Ewidencja wszelkiego rodzaju usług 

wykonywanych przez obce jednostki 
 

403  Podatki i opłaty Ewidencja podatków i opłat  

404  Wynagrodzenia 

Ewidencja wynagrodzeń pieniężnych 

oraz zaliczanych zgodnie z przepisami 

do wynagrodzeń osobowych, 

bezosobowych należących 

pracownikom 

 

405  

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

Ewidencja wszelkich kosztów 

ponoszonych na rzecz pracowników 
 

409  
Pozostałe koszty 

rodzajowe 

Ewidencja wszelkich pozostałych 

kosztów nie ujmowanych na kontach 

410-460 

 

490  
Rozliczenie 

kosztów 
Ewidencja rozliczeń kosztów  

 7 

 

Przychody i koszty ich uzyskania 

 

 

730  

Sprzedaż towarów 

i wartość ich 

zakupu 

Przychody ze sprzedaży towarów   



 

 

740  
Dotacje i środki na 

inwestycje 

Ewidencja dotacji podmiotowych 

otrzymywanych z budżetu, środków 

pozabudżetowych, funduszy celowych 

oraz innych jednostek 

 

750  
Przychody 

finansowe 

Przychody odsetek od rachunku 

bankowego oraz odsetki za zwłokę od 

należności 

 

760 

 

 

 

 

 

Pozostałe 

przychody  

operacyjne 

 

Przychody ze sprzedaży materiałów, 

środków trwałych,  otrzymane 

odszkodowania kary i grzywny, 

wynagrodzenia płatnika składek ZUS, 

czynsze za wynajm lokali itp. 

 

 8 

 

Fundusze, rezerwy  i  wynik   finansowy 

 

800  Fundusz jednostki 

Prowadzona jest według tytułów 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu 

jednostki 

 

860  Wynik finansowy 

Prowadzona jest według tytułów 

powstałych strat i zysków 

nadzwyczajnych  

 

 
 

Konta pozabilansowe 

975 Wydatki strukturalne Ewidencja wydatków strukturalnych wg 
obszarów, kategorii i podkategorii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Załącznik Nr 2 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli  
Wykaz kont dla samorządowej instytucji kultury 

     symbol  
NAZWA KONTA 

KONTO 
SYNTETYCZNE 

KONTO  
ANALITYCZNE 

011  Środki trwałe 

011/01 Środki trwałe 

011/0 i następne Wg potrzeb 

013  Pozostałe środki trwałe w używaniu 

013/01 Pozostałe środki trwałe w używaniu 

013/02 i następne Wg potrzeb 

020  Wartości niematerialne i prawne 

020/01 Wartości niematerialne i prawne -
oprogramowania 

020/02 i następne  Wg potrzeb 

071  Umorzenie środków trwałych oraz wnip 

071/01 Środki trwałe 

071/02 Umorzenie wartości niemat. i prawnych 

072  Umorzenie pozostałych środków trwałych 

072/01 Umorzenie wyposażenia-księgozbiory 

072/02 Całkowite umorzenia nip-oprogramowania 

101  Kasa 

101/01 Kasa 

131  Rachunek bieżący 

131/01 Rachunek bieżący  

131/02 i następne Wg potrzeb 

141  Środki pieniężne w drodze 

141/01 Środki pieniężne w drodze 

201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

201/0, 201/01 i 
następne 

Według poszczególnych kontrahentów zgodnie 
z potrzebami 

202  Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu 
dostaw i usług 

202/0,202/01 i 
następne 

Według poszczególnych odbiorców zgodnie z 
potrzebami 

225  Rozrachunki z budżetami 

225/01 Podatek dochodowy od wynagrodzeń PIT-4 

225/02 Podatek od umów zleceń 

225/03 i następne Wg potrzeb 

229  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

229/01 Rozliczenie ubezpiecz. składka zdrowotna -
wynagrodzenia 

229/02 Rozliczenie ZUS składka emeryt. rentowa 
wynagrodzenia 

229/03 Fundusz Pracy-wynagrodzenia 

231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

231/01 i następne Wynagrodzenia brutto pracowników jednostki 
wg  nazwisk 

234  Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

234/0, 234/01 i 
następne 

Wg. potrzeb 

240  Pozostałe rozrachunki  

240/01 Rozliczenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS 



 

 

240/02 Rozliczenie pożyczki z Banku Pocztowego  

240/03 Rozliczenie pożyczki z KZP 

240/04 Rozliczenie wobec PZU 

240/05 i następne Wg. potrzeb 

290  Odpisy aktualizujące należności 

290/01 Odpisy aktualizujące należności 

290/02 i następne Wg potrzeb 

300  Rozliczenie zakupu 

300/0, 300/01 i 
następne 

Wg potrzeb 

310  Materiały 

310/01 Zapasy opału 

310/02 i następne Wg potrzeb 

400  Amortyzacja 

400/01 Amortyzacja 

401  Zużycie materiałów i energii 

401/01 Zużycie materiałów i energii 

401/02 i następne Wg potrzeb 

402  Usługi obce 

402/01 Usługi obce 

402/02 i następne Wg potrzeb 

403  Podatki i opłaty 

403/01 Podatki i opłaty 

403/02 i następne Wg potrzeb 

404  Wynagrodzenia 

404/01 Wynagrodzenia 

404/02 i następne Wg potrzeb 

405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

405/01 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

405/02 i następne Wg potrzeb 

409  Pozostałe koszty rodzajowe 

409/01 Pozostałe koszty rodzajowe 

409/02 i następne Wg potrzeb 

490  Rozliczenie kosztów 

490/01 Rozliczenie kosztów 

730  Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 

730/01 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 

740  Dotacje i środki na inwestycje 

740/01 Dotacje podmiotowe otrzymane z Urzędu Gminy 

740/02 i następne Wg. potrzeb 

750  Przychody finansowe 

 750/01 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności 

750/02 Odsetki od środków na rachunku bankowym 

760  Pozostałe przychody operacyjne 

760/01 Należności dla płatnika 

760/03 Dochody z czynszu za wynaim pomieszczeń w 
budynkach jednostek 

760/04 i następne  Wg potrzeb 

800  Fundusz jednostki 

800/01 Fundusz jednostki 

860  Wynik finansowy 

860/01 Wynik finansowy 

 
Wykaz kont pozabilansowych 

975  Wydatki strukturalne 

 975/01 Wydatki strukturalne 



 

 

Załącznik nr 3 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli   
 

 
 

Objaśnienia skrótów i kodów opisu operacji stosowanych przy zapisie księgowym w 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli 

 
 
3. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego operacji stosuje się następujące kody: 

 
B      -wyciąg bankowy 
P      -polecenie księgowania 

        S     – wydatki strukturalne 
 

4. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego dowodu księgowego stosuje się następujące 
skróty: 

 
wb- wyciąg bankowy 
pk- polecenie księgowania 
ot- przyjęcie środka trwałego 
pt- przekazanie środka trwałego 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli   
 
 

Wykaz  stosowanych  ksiąg rachunkowych 
w Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli 

 
          Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Kultury Sporty i Turystyki w Przerośli obejmują:  

1)  księgi samorządowej instytucji kultury. 
 
W skład ksiąg samorządowej instytucji kultury wchodzą: 
- dziennik obrotów o symbolach „FK 200r”, gdzie r. oznacza ostatnią cyfrę roku 
budżetowego, drukowane każdego dnia oraz  ich miesięczne zestawienie obrotów, 
-  konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, 
Omówione wyżej księgi należy prowadzić za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu 
programu finansowo-księgowego „Perseus FK” 
Poza przetwarzaniem komputerowym w skład ksiąg jednostki chodzą: 
- ewidencje środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych stanowiące rozszerzenie 
analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości jednostkowych; 
- ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i 
wartościowo. 
Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu 
komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych 
oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości , a także w celu 
zapobiegnięcia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym przez „wirusy 
komputerowe”  oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, polecam kopiowanie baz 
zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz ich archiwizowanie co najmniej przez okresy 
pięcioletnie. 
 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 5 

do zakładowego planu kont 

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli   

Wykaz i opis działania programów komputerowych 

stosowanych w księgowości 

Na podstawie przepisów art.10, ust. l, pkt 3 lit. „c" ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U.  .z 2013r.poz. 330, z późn. zm.) ustala się wykaz programów 

komputerowych użytkowanych w referacie finansowym: 

1) System „Perseus FK" wersja 1.80 opracowany przez firmę „Perseus 

Spółka z o.o. ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa - data rozpoczęcia 

eksploatacji 01.01.2008r. 

2) „Program Płatnik" autor: PROKOM Software S.A. 
3) „Home  Banking” autor  Mikrosoft  Comporation. 

Opis oraz sposób działania programów 

Ad. 1) Informatyczny system „Perseus FK" umożliwia: 

- automatyczne wykonywanie bilansu otwarcia w nowej księdze w oparciu o dane księgi z 

roku poprzedniego; 

- automatyczne zamykanie kont wynikowych i przeniesienie ich sald na wynik finansowy po 

zakończeniu roku obrotowego; 

- poprawianie i księgowanie dokumentów zapisanych wcześniej do bufora; 

- importowanie i eksportowanie dokumentów, rejestrów, planów kont oraz danych z obcych 

programów; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych w układzie klasyfikacji; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych na kontach; 

- utworzenie nowego dokumentu księgowego poprzez skopiowanie wskazanego, 

zaksięgowanego dokumentu; 

- zakładanie nowych ksiąg rachunkowych; 

- chronologiczne przeglądanie dokumentów zaksięgowanych w dzienniku księgowań; 

- wydrukowanie potwierdzeń sald dla kontrahentów na określony dzień; 

- analizę należności zapłaconych i niezapłaconych w podziale na okresy 

przeterminowania; 

- utworzenie raportu kartoteki dla wybranych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu z kartotek wybranych kont; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

roku bez bilansu otwarcia, obroty od początku roku z bilansem otwarcia oraz saldo od 

początku roku z bilansem otwarcia dla poszczególnych zbiorczych klasyfikacji 

pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

     roku z bilansem otwarcia oraz saldo od początku roku z bilansem otwarcia dla      

     poszczególnych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont analitycznych w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont subsyntetycznych (zbiorczych) w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont syntetycznych w kilku wariantach; 
 

- utworzenie raportu dziennika księgowań według określonego zakresu dokumentów; 



 

 

- wprowadzanie i księgowanie nowych dokumentów. 

- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, 

- drukowanie list płac 

- naliczanie składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń 

Ad 2) Informatyczny program „Płatnik" umożliwia: 
- umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku 

Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli (umowa o pracę, umowa zlecenie), 
podlegających ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS od ww. 
pracowników; 

- sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych oraz zarejestrowań i wyrejestrowań 
pracowników; 

- umożliwia tworzenie informacji rocznej ZUS IWA. 
 
Ad 3) Informatyczny program „HOME BANKING” umożliwia: 
Celem programu jest świadczenie przez Bank na rzecz GOKSiT usług bankowych za 
pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej zgodnie z umową. 

Polega na wystawieniu przelewu i wprowadzeniu do programu  Home Banking dyspozycji 

przelewu.  Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu przelewu przez pracownika księgowości, 

pakuje on przelewy w paczki i po uprzednim podpisaniu elektronicznym i zaszyfrowaniu 

przez księgowego i kierownika, wysyła drogą elektroniczną do banku.  

Dokumentacji   wraz   z   opisem  programów  i   instrukcją użytkowania  znajduje   się   na 

stanowiskach pracy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 6 

     do zakładowego planu kont  
dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli 

 
 

 
Instrukcja określająca 

sposób zarządzania systemami informatycznymi 
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli  

     
     § 1. 
 
Zarządzanie systemami haseł. 

1) Osobą odpowiedzialną za sposób przydziału haseł dla użytkowników oraz 
częstotliwość ich zmiany jest księgowy. 

2) Każdy użytkownik systemu informacyjnego  ma przydzielony jednorazowo 
niepowtarzalny identyfikator oraz okresowo zmieniane hasło dostępu. 

3) Dostęp do zasobów systemów odbywać się może tylko w oparciu o system haseł 
przydzielonych indywidualnie dla pracowników oraz użytkowników systemu. 

4) Zapewnione jest generowanie haseł w cyklu miesięcznym. Użytkownicy mają 
obowiązek zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 dni. 

5) Użytkownik nie może udostępniać swego hasła innym osobom. 
6) Przekazywanie haseł odbywa się w sposób poufny i nie może ono być zapisywane w 

miejscu pozwalającym na dostęp dla osób nieupoważnionych. 
7) W przypadku utraty hasła lub istnienia podejrzenia naruszenia systemu haseł przez 

osoby nieuprawnione, dotychczasowy zestaw haseł musi być niezwłocznie 
unieważniony i zastąpiony  nowym. 

 
§ 2. 
 

Zasady rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników. 
1) Osobą odpowiedzialną za rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników w jednostce 

jest księgowy. 
2) Podstawą do zarejestrowania użytkownika do danego systemu przetwarzania danych 

jest zakres czynności pracownika, w którym musi być jawne wskazane, że dana osoba 
ma za zadanie pracować przy przetwarzaniu danych danego systemu w podanym 
zakresie. Natomiast podstawą do wyrejestrowania użytkownika z danego systemu 
przetwarzania danych jest nowy zakres czynności pracownika lub jego zwolnienie. 

3) Administrator rejestruje oraz wyrejestrowuje użytkowników, prowadzi ewidencję osób 
zatrudnionych przy przetwarzaniu danych archiwizując identyfikator, imię i nazwisko 
użytkownika. 

4) Identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych, należy wyrejestrować 
z systemu, umożliwiając przekazane hasła. Identyfikator po wyrejestrowaniu użytkownika 
nie jest przydzielany innej osobie. 

5) Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy 
(dostępu do danych i ich merytorycznej treści). Obowiązek ten istnieje również po ustaniu 
zatrudnienia. 

 
 
 

 
§ 3. 

 
Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
1) Użytkownicy  przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych powinni zwrócić 

uwagę, czy nie istnieją przesłanki do tego, że dane zostały naruszone.  



 

 

2) Dostęp do konkretnych zasobów danych jest możliwy dopiero po podaniu właściwego 
identyfikatora i hasła dostępu. 

3) Hasło użytkownika należy podawać do systemu w sposób dyskretny (nie literować, nie 
czytać na głos, wpisywać osobiście, nie pozwalać na bezpośrednią obecność drugiej 
osoby podczas wpisywania hasła, itp.).  

4) Użytkownik  ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po 
zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem 
nie może pozostawić  bez kontroli pracującego na nim użytkownika. 

5) Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych oraz 
warunki lub inne nośniki zawierające dane, pod nieobecność personelu muszą być 
zamknięte. 

 
§ 4. 
 

1) Wydruki z systemów informatycznych oraz inne nośniki informacji muszą być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający do nich dostęp przez osoby nieupoważnione 
w każdym momencie przetwarzania, a po upływie czasu ich przydatności są niszczone 
lub archiwizowane w zależności od kategorii archiwalnej. 

2) Wydruki, maszynowe nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, itp.) oraz inne 
dokumenty, zawierające dane przeznaczone do likwidacji, muszą być pozbawione 
zapisów lub w przypadku gdy to jest możliwe, muszą być trwale uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający odczytanie z nich informacji. 

3) Urządzenia, dyskietki i inne informatyczne nośniki danych (np. dyskietki)  zawierające 
dane przed ich przekazaniem innemu podmiotowi, winny być pozbawione zawartości. 
Naprawa wymienionych urządzeń zawierających dane, jeżeli nie można danych usunąć, 
winna być wykonywana pod nadzorem osoby upoważnionej. 

4) Administrator wykonuje  kopię wszystkich danych na sztywnych nośnikach, prowadzi 
rejestr tych kopii  oraz przekazuje je w formie depozytu do sejfu jednostki. Kopie te mają 
kategorię archiwalną „A”. Tak tworzone dyskietki, ze względu na częstotliwość ich 
tworzenia, spełniają podwójną rolę: kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych.   

 
§ 5. 
 

Ochrona danych przed ich utratą z systemów informatycznych. 
1) Urządzenia i systemy informatyczne zasilane energią elektryczną powinny być 

zabezpieczone przed utratą danych, spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w 
sieci zasilającej (zasilacze awaryjne UPS). 

2) Włamanie do pomieszczeń, w których przetwarza się dane powinno być uniemożliwione 
poprzez zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych. 

3) Pomieszczenia komputerowe powinny być zabezpieczone przed pożarem. 
4) Instalacja oprogramowania może odbywać się przez administratora, pod jego nadzorem 

lub przez firmę sprawującą obsługę informatyczną w jednostce. 
5) W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np. 

dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne dopiero po uprzednim 
sprawdzeniu ich i  upewnieniu się, że nośniki te nie są „zagrożone” wirusem. 

 
§ 6. 
 

Przeglądy i konserwacja systemów i zbiorów danych. 
1) Przeglądów i konserwacji systemów przetwarzania danych dokonuje firma zapewniająca 

obsługę informatyczną jednostki co najmniej raz w miesiącu. 
2) Ocenie podlegają stan techniczny urządzeń (komputery, serwery, UPS-y itp.), stan 

okablowania budynku w sieć logiczną, spójność baz danych, stan zabezpieczeń 
fizycznych (zamki, kraty), stan rejestrów serwera lokalnej sieci komputerowej. 

 
§ 7. 
 

Postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych. 



 

 

1. Możliwe sytuacje świadczące o naruszeniu zasad ochrony danych przetwarzanych w 
systemie informatycznym. 
Każde domniemanie, przesłanka, fakt wskazujący na naruszenie zasad ochrony danych, a 
zwłaszcza stan różny od ustalonego w systemie informatycznym, w tym: 

a) stan urządzeń (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem), 
b) stan systemu zabezpieczeń obiektu, 
c) stan aktywnych urządzeń sieciowych i pozostałej infrastruktury informatycznej, 
d) zawartość zbioru danych (np. brak lub nadmiar danych) 
e) ujawnione metody pracy, 
f) sposób działania programu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do 

funkcji programu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach), 
g) przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych, 
h) inne zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie systemu informatycznego (np. 

obecność wirusów komputerowych), które stanowi dla osoby uprawnionej do 
przetwarzania danych, podstawę do natychmiastowego  działania. 

2.   Sposób postępowania. 
a) O każdej sytuacji odbiegającej od normy, a w szczególności o przesłankach 

naruszenia zasad ochrony danych w systemie informatycznym, opisanych w pkt.1 
należy natychmiast informować administratora lub osobę przez niego 
upoważnioną, 

b) Osoba stwierdzająca naruszenie przepisów lub stan mogący mieć wpływ na 
bezpieczeństwo, zobowiązana jest do możliwie pełnego udokumentowania 
zdarzenia, celem precyzyjnego określenia przyczyn i ewentualnych skutków 
naruszenia obowiązujących zasad. 

c) Stwierdzone przez administratora naruszenie zasad ochrony danych osobowych 
wymaga powiadomienia kierownika jednostki oraz natychmiastowej reakcji 
poprzez: 

 Usunięcie uchybień (np. wymiana niesprawnego zasilacza awaryjnego, 
usunięcie wirusów komputerowych z systemu, itp.), 

 Zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane, 

 Wstrzymane przetwarzania danych do czasu usunięcia awarii systemu 
informatycznego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 27/2016 

Wójta Gminy Przerośl 
z dnia 1 lipca 2016r. 

 
Zakładowy Plan Kont 

                          dla Gminnej Biblioteki Publicznej   

 

 
CZĘŚĆ I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. 

Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 
1) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. 
zm.). 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885). 

 
3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej ( Dz.U.z 2013r.,poz.289, z póż. zm.)  

 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz.255). 

 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:  

– budżecie  – oznacza to budżet Gminnej Biblioteki Publicznej  

– kierowniku  – oznacza to Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

– księgowym – oznacza Skarbnika Gminy 

 

§ 3. 

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie 

Urzędu Gminy  w Przerośli ul. Rynek 2 według systemu komputerowego pod nazwą Program 

finansowo-księgowy Perseus FK autor: Perseus Spółka z o .o .ul .Grzybowska 77,00-844 

Warszawa, po wcześniejszym opisaniu i podpisaniu przez osoby upoważnionej do 

sprawdzenia merytorycznym. 

System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony, który stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego 

planu kont.  

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 

podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę. 



 

 

Zasady archiwizowania i ochrony danych, oprócz zabezpieczeń zawartych w programach, 

uregulowane zostały w odrębnej instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 6 do niniejszego planu 

kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy plan kont, stosuje się w tym 

celu plan kont dla zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy 

celowych. 

§ 4. 

1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r., w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

Z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty wg działalności i ich rozliczenie” oraz kont zespołu 6 

-„Produkty” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może być on 

ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie 

występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści 

ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont. 

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych 

od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji 

wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont. 

3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta 

analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez 

drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych  jak również 

według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów 

szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może 

być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta. 

 

 
CZĘŚĆ II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 5. 

1. Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową: 

System przetwarzania danych jest pakietem programów F/K . 

System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości  prowadzących tzw. 

pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki , umożliwiając m.in.: 

– prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, 

– przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym 

lub syntetycznym w podanym okresie czasu, 

– przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym 

lub syntetycznym, 

– prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów 

zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu, 

– wykonanie analizy rozrachunkowej kont. 

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym 

poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.  

2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne. Konta analityczne zapewniają 

m.in.: 

– ujęcie operacji gospodarczych wg przychodów i kosztów, 



 

 

– ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju kosztów, 

– dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości, 

– niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami. 

 

§ 6. 

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej 

dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) zawiera Załącznik Nr 1, a także 

zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla jednostki budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 

4. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo. Wykaz 

stosowanych ksiąg rachunkowych, kont syntetycznych i analitycznych przedstawia Załącznik 

Nr 4 do planu kont. Zobowiązuje się głównego księgowego do prowadzenia i bieżącego 

aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  

§ 7. 

 

1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo i 

opał. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 420 w momencie nabycia. 

Materiały te podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, 

pozwalający na rozliczenie tych materiałów, określony został w „Instrukcji obiegu, kontroli i 

archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie 

zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów 

typowania robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

 

§ 8. 

1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o 

wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm.), w księdze 

inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie 

komputerowym.  

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka 

trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami 

ww. ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 410 – „Amortyzacja” i 

odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, 

jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. 

 

§ 9. 

1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3500 zł i równej lub wyższej 

od 200 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej  i księguje na koncie 

013 – „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie 

przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 420 – „Koszty według rodzajów” i 

konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. 



 

 

Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków 

trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za 

powierzone mienie. 

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 200 

zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji 

wartościowej, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór na 

rachunku lub fakturze. 

3. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy, 

ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i 

środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru na kartotekach.  

4. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), 

ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”. 

 

 

CZĘŚĆ III  

Księgi rachunkowe 

  

§ 10. 

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośl prowadzone są  księgi rachunkowe w 

siedzibie Urzędu Gminy według własnego systemu komputerowego.  

  2. Księgi rachunkowe obejmują: 

1) dziennik obrotów 

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji 

zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),  

4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),  

5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych. 

3. Księgi rachunkowe powinny być:  

1) trwale oznaczone nazwą jednostki, 

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,   

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności. 

4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie 

polskiej, powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez 

pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, 

z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób 

ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.  

6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej: 

1) datę dokonania operacji, 

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego 

podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 

zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub kodów 

uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści stanowiącym Załącznik nr 

3 do planu kont. 

3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z 

zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg 

rachunkowych,  



 

 

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu 

sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach 

rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku 

obrotowym. 

 

§ 11. 

1. Dziennik powinien zawierać: 

1) kolejną numerację dziennika, 

2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli 

prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające 

obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. 

2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w 

porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w 

zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub 

równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w 

zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są 

w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, 

obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.  

§ 12. 

1. Konta ksiąg pomocniczych. 

1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej 

dla: 

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich 

odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej, 

b) rozrachunków z kontrahentami, 

c) rozrachunków z pracownikami, 

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku. 

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej. 

2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów 

księgi głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych 

w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg 

pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. 

3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny 

być: 

1) trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju 

księgi rachunkowej, 

2) wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia, 

3) powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej 

(koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w  roku obrotowym, 

oznaczone nazwą programu przetwarzania. 

§ 13. 

1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik 

danych, a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki: 

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać: 

– sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,  

– kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,  



 

 

– miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku, 

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, 

kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku, 

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi 

głównej, które powinno zawierać: 

– symbole lub nazwy poszczególnych kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, 

– obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów, 

– obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę, 

– salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. 

2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z 

narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika: 

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki: 

– kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), 

– kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont 

pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również: 

– symbole lub nazwy kont pomocniczych, 

– symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą 

poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 

– salda kont oraz ich łączne sumy. 

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników. 

 

§ 14. 

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 

Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle 

określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i 

otwarcia: 

 1)  przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie 

obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, 

ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i 

sald bilansu otwarcia, 

 2)  wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera 

następuje wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1), 

 3)  rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem: 

– wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta, 

– wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do 

dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych), 

– uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia 

obrotów i sald wprowadzonych do komputera za  okres od początku roku, do dnia 

przejścia na ewidencję komputerową. 

§ 15. 

Wycena aktywów i pasywów. 

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 



 

 

 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 

 2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości, 

 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – 

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg 

wartości godziwej, 

 4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały 

zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z 

uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, 

 5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia 

zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 

aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej, 

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, 

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu 

komputerowego następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy sporządzić 

wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu 

poprawności ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu 

zamknięcia. 

2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na 

początku roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod 

warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku 

ubiegłego, a obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania 

danych i kompletności zapisów. 

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu 

otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności 

zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 

 

§ 17. 

Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  
   
            
         

 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 1 
        do  zakładowego planu kont 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli   
 

 
Wykaz Kont 

dla samorządowej instytucji kultury 
 

 
Konta bilansowe 
 
Zespół O – majątek trwały 
011 – środki trwałe 
013 – pozostałe środki trwałe 
014 – zbiory biblioteczne 
020 – wartości niematerialne i prawne 
071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe 
101 - Kasa 
131 – rachunek bieżący 
140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne, 
Zespół 2 – rozrachunki i roszczenia 
210 – zobowiązania wobec dostawców i usług 
225 – rozrachunki z tytułu zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych -pracowników 
229 – inne rozrachunki publicznoprawne z ZUS 
231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 – Pozostałe rozrachunki 
290 – odpisy aktualizujące 
Zespół 3 – materiały 
310 - materiały 
Zespół 4 – koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie 
410 – koszty amortyzacji 
420 – koszty zużycia materiałów i energii 
430 – koszty usług obcych 
450 – koszty wynagrodzeń 
460 – koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników 
470 – pozostałe koszty rodzajowe 
Zespół 7 – przychody i koszty ich uzyskania 
741 – dotacje i środki na inwestycje 
750 – przychody finansowe 
760 – pozostałe przychody operacyjne 
Zespół 8 – fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
800 – fundusz jednostki 
860 – straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
Konta pozabilansowe: 
975 – wydatki strukturalne 
       
 
 
     

 



 

 

Zasady funkcjonowania kont dla   Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przerośli  

część opisowa do Załącznika Nr 1 do 

Zakładowego planu kont 

Konto 011 - „Środki trwałe" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki, które nie 

podlegają ujęciu na koncie 013. Są umarzane w czasie  według stawek amortyzacyjnych  

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

z dnia Na koncie 011 „środki trwałe” ujmuje się: 

z dnia Na stronie Wn – przychody nowych lub używanych środków trwałych 

pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji  oraz ulepszeń 

zwiększających wartość początkową środków trwałych, przychody środków trwałych nowo 

ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenia wartości początkowej 

środków trwałych dokonywane na skutek  aktualizacji ich wyceny. 

z dnia Na stronie Ma – wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, z 

powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania, ujawnione 

niedobory środków trwałych. 

z dnia Ewidencja szczegółowa  prowadzona w poniższych formach dokumentacji księgowej: 

z dnia - karcie kontowej środków trwałych, 

z dnia - tabelach amortyzacyjnych 

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

początkowej 

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe w używaniu" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

własnych pozostałych środków trwałych nie podlegających ujęciu na koncie 011, 

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. 

z dnia Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

z dnia Środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, nadwyżki środków 

trwałych w używaniu, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

z dnia Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 

z dnia Wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej, ujawnione 

niedobory  środków trwałych w używaniu. 

z dnia Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta  013 powinna umożliwiać ustalenie 

wartości początkowej  środków trwałych oddanych do używania oraz osób  u których 

znajdują się środki trwałe. 

Konto 014 - „Zbiory biblioteczne" 

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 



 

 

księgozbiorów znajdujących się w GOK. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się 

zwiększenia, a na stronie Ma- zmniejszenia stanu wartości początkowej  zbiorów 

bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.  

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:  

1. przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie 

otrzymanych, 

2. nadwyżki zbiorów bibliotecznych. 

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:  

1. rozchód zbiorów bibliotecznych  na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego 

przekazania, 

2. niedobory zbiorów bibliotecznych 

Konto 014  może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych  

znajdujących się w jednostce. 

Konto 020- „Wartości niematerialne i prawne" 

z dnia Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowe j 

wartości niematerialnych i prawnych (nabytych przez jednostkę), do których zalicza się 

w szczególności  programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym 

niż rok. 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 ujawnionego  na koncie 071 i 072. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 020 powinna umożliwiać należyte obliczanie 

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 

z dnia Konto 020 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 

prawnych  w wartości początkowej. 

Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych" 

z dnia Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej po dstawowych 

środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu ich 

umorzenia według stawek amortyzacyjnych stosowanych  prze jednostkę. 

z dnia Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 410. 

z dnia Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

z dnia 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. 

z dnia Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych" 

z dnia Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, 

w miesiącu wydania ich do używania, z tytułu dokonanego umorzenia. Umorzenie 

księgowane jest w korespondencji z kontem  420. 

z dnia Na stronie Ma 072 ujmuje się zwiększenia a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 



 

 

z dnia 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. 

z dnia Na stronie Ma 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych , wydanych do używania 

środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych ,dotyczące środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 

z dnia Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan  umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych umorzonych w 

pełnej wartości  w miesiącu wydania ich do używania. 

  Konto 101 – „ Kasa” 

z dnia Służy do ewidencji stanu gotówki w kasie jednostki. Na stronie Wn ujmuje się wpływy 

gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe. 

Konto 131 - „Rachunek bieżący" 

Służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym 

jednostki z tytułu wydatków i dochodów budżetowych, objętych planem finansowym. 

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma 

wypłaty środków z rachunku bankowego. Konto może wykazywać saldo Wn, które 

oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym. 

       Konto 140 – „ Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” 

Służy do ewidencji środków pieniężnych (w tym czeki). Na stronie Wn ujmuje się 

zwiększenie stanu gotówki pobranej na czek, a po stronie Ma zmniejszenia środków 

pieniężnych. 

Konto 210 - „Zobowiązania wobec dostawców i usług" 
Służy do ewidencji wszelkich zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, według  

poszczególnych kontrahentów. 

Konto 225 - „Rozrachunki z tytułu zaliczek podatku dochodowego od osób 
fizycznych -pracowników" 

z dnia  Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków: podatek 

dochodowy od osób fizycznych - pracowników. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się 

nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od 

budżetów. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewniać możliwość ustalenia 

stanu należności  i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków  z budżetem 

odrębnie. 

z dnia Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,  saldo Ma – 

stan zobowiązań wobec budżetów. 

Konto 229 - „Inne rozrachunki publiczno-prawne z ZUS" 

z dnia Służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż 

rozrachunki z budżetami. Ujmuje się na nim rozrachunki z ZUS. Na stronie Wn konta 229 

ujmuje się należności  oaz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma- zobowiązania, 

spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

z dnia Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewniać 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. 

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

z dnia Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu 

wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych, zaliczanych na mocy odrębnych 

przepisów do wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, przelewu wynagrodzeń, 

wypłat z tytułu zaliczek na poczet wynagrodzeń, wypłat  zasiłków pokrywanych przez 

ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń, potrąceń wynagrodzeń obciążających 

pracownika. Na koncie tym ewidencjonowane są również, ujmowane na listach płac, 

świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, np. różne ekwiwalenty.  Konto 231 może 

wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma- stan zobowiązań 

jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

 

Konto 240 – „ Pozostałe rozrachunki” 

Służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań, z tytułu potrąceń dokonanych 

na listach  wynagrodzeń z innych tytułów niż podatki i składki odprowadzone do ZUS, tj. 

składki PZU, różnego rodzaju pożyczki. 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. 

z dnia Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu 

rozrachunków i roszczeń według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.  

z dnia Konto 240 może wykazywać dwa salda.  

z dnia Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 – stan 

zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.  

z dnia  
Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności” 

Służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Wartość odpisów aktualizujących 
ujmuje się po stronie Ma, natomiast na stronie Wn konta 290  ujmuje się zmniejszenia 
wartości odpisów aktualizujących należności. 

Konto 310- „Materiały" 

Służy do ewidencji zapasów materiałów (opału). Na stronie Wn konta 310 ujmuje się 
zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a na stronie Ma - jego 
zmniejszenia. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasu opału.  

 

 Konto 410- „Koszty amortyzacji” 

Konto 410 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo 
według stawek amortyzacyjnych.  

Konto 420 - „Koszty zużycia materiałów i energii" 

Służy do ewidencji zużycia materiałów i energii. Na stronie Wn księguje się wszystkie 

poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio u jętych kosztów 

oraz przeniesienie salda kosztów, występującego na koniec roku.  

Konto 430- „Koszty usług obcych" 

Służy do ewidencji wszelkiego rodzaju usług wykonywanych przez obce jednostki. Na 

stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty,  a na stronie Ma 



 

 

zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie salda kosztów, 

występującego na koniec roku. 

 

Konto 450 - „Koszty wynagrodzeń" 

Służy do ewidencji wynagrodzeń pieniężnych zaliczonych zgodnie z przepisami do 

wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, honorariów - należnych pracownikom i 

innym osobom fizycznym. Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie 

koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie 

salda kosztów, występującego na koniec roku. 

Konto 460- „Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla 

pracowników" 

Służy do ewidencji wszelkich kosztów ponoszonych na rzecz pracowników (składek z 

tytułu ubezpieczeń społecznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

itp). Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma 

zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie salda kosztów, 

występującego na koniec roku. 

             Konto 470 - „Pozostałe koszty rodzajowe" 

Służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z kierowaniem 

całokształtem działalności instytucji i jej obsługą jako całości. W ramach kosztów ogólno 

instytucyjnych występują dwie grupy kosztów: 

•     Koszty ogólno administracyjne: 

koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz kierownictwa i obsługi 

administracyjnej koszty biurowe podatki i ubezpieczenia całej jednostki 

koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz ryczałty za 

jazdy lokalne 

koszty usług ogólnoadministracyjnych - pocztowe, telefoniczne, tłumaczenia, powielanie, 

druki, podarunki, usługi bankowe  

•    Koszty ogólnogospodarcze: koszty utrzymania i ochrony obiektów bezpieczeństwa i 

higieny pracy o charakterze ogólnym materiały do utrzymania czystości konserwacja i 

remonty budynków, budowli i sprzętu amortyzacja budynków, obiektów i innych środków 

ogólnego stosowania usługi transportowe. 

. 

Konto 741- „Dotacje podmiotowe otrzymane" 

Służy do ewidencji przychodów z tytułu dotacji  podmiotowych otrzymywanych z budżetu, 

środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie 

działalności podstawowej. 

Konto 750 – „Przychody finansowe” 

Służy do ewidencji przychodów finansowych z tytułu odsetek od rachunku 

bankowego oraz odsetek za zwłokę od należności.  

Konto 760- „Pozostałe przychody i koszty" 

Służy do ewidencji przychodów i kosztów związanych bezpośrednio ze zwykłą 

działalnością jednostki. 

Konto 800- „Fundusz jednostki"  



 

 

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki, który 

stanowi równowartość ujętych w ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego 

jednostki, umorzenia środków trwałych za rok bieżący, wyniku finansowego za rok 

ubiegły. 

Konto 860- „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" 

Służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz do ustalenia, na 

koniec roku, wyniku finansowego. W końcu roku ujmuje się na nim sumę: 

poniesionych w roku obrotowym kosztów, dotacji przekazanych na finansowanie 

działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz na inwestycje  

w zakładach budżetowych i środkach specjalnych, kosztów operacji finansowych, 

obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, uzyskanych przychodów 

finansowych, pozostałych przychodów oraz przeksięgowanie wyniku finansowego 

za rok ubiegły. 

 

Konta pozabilansowe 

         

Konto 975 – „Wydatki strukturalne” 
Służy do ewidencji wydatków strukturalnych. Na stronie Ma konta 975 ujmuje się  
równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych.  
Ewidencja szczegółowa do konta 975 jest prowadzona na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków 
strukturalnych i będzie nanoszone raz w miesiącu na podstawie PK.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Wykaz kont 
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli 

 

Numer 

konta 

Zespół 

kont 
Nazwa 

konta 

Wyszczególnienie 

Ewidencja analityczna 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

 0 Majątek trwały 

011 

 

 

 

 

Środki trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych grup rodzajowych 

środków trwałych 

 

013 

 

 

 

 

 

Pozostałe środki 

trwałe 

Prowadzona według  

poszczególnych rodzajów 

wyposażenia oraz lokalizacji 

 

014  Zbiory biblioteczne 

Prowadzona ewidencja stanu oraz 

zwiększeń i zmniejszeń wartości 

zbiorów bibliotecznych 

 

020 

 

 

 

 

 

Wartości 

niematerialne  

i prawne 

Prowadzona według  

poszczególnych tytułów wartości 

niematerialnych i prawnych 

 

071 

 

 

 

 

 

Umorzenie 

środków trwałych 

oraz wartości 

niematerialnych 

Prowadzona jest według zasad 

określonych dla konta 011 i 020 
 

072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umorzenie 

pozostałych 

środków trwałych 

oraz wartości 

niematerialnych  

i prawnych 

 Umarzane w 100 % w dacie zakupu 

 

 

 

 

 

 1  
Środki pieniężne i rachunki 

bankowe 
 

101  Kasa 

Ewidencja krajowej i zagranicznej 

gotówki znajdującej się w kasach 

jednostki 

 



 

 

131 

 

 

 

 

 

Rachunek bieżący  

Ewidencja środków pieniężnych 

działalności podstawowe, znajdujących 

się na rachunku bankowym. 

 

140  

Krótkoterminowe 

papiery 

wartościowe i inne 

środki pieniężne 

Ewidencja krótkoterminowych 

papierów wartościowych i innych 

środków pieniężnych ( w tym czeki i 

weksle obce), a także środki pieniężne 

w drodze 

 

 

 

2 

 

Rozrachunki i roszczenia 

210 

 

 

 

 

Zobowiązania 

wobec dostawców 

i usług 

Prowadzona według poszczególnych 

kontrahentów 
 

225 

 

 

 

 

 

 

 

Rozrachunki z 

tytułu zaliczek 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

pracowników  

Prowadzone konta analityczne według 

każdego z tytułów rozrachunków  

z budżetem 

  

 podatek od 

osób fizycznych 

229 

 

 

 

 

 

 

Inne rozrachunki 

publicznoprawne z 

ZUS 

Prowadzone jest w sposób 

umożliwiający ustalenie stanu 

należności i zobowiązań według 

tytułów rozrachunków oraz instytucji,  

z którymi dokonywane są rozliczenia 

ZUS, Fundusz 

Pracy, itp. 

231 

 

 

 

 

Rozrachunki  

z tytułu 

wynagrodzeń  

Prowadzona dla rozliczenia 

wynagrodzeń pracowników 
 

234  

Pozostałe 

rozrachunki z 

pracownikami 

Ewidencja należności, roszczeń i 

zobowiązań wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia 

 



 

 

240 

 

 

 

 

 

Pozostałe 

rozrachunki 

Prowadzona jest w sposób 

zapewniający ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych 

tytułów 

 

290  
Odpisy 

aktualizujące 

Ewidencja odpisów aktualizujących 

należności 
 

 3  Materiały  

310  Materiały Ewidencja zapasów opału  

 

 

4 

 

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

410 

 

 

 

 

 

Koszty 

amortyzacji 

Ewidencja kosztów amortyzacji 

środków trwałych, od których odpisy 

umorzeniowe są dokonywane 

stopniowo według stawek 

amortyzacyjnych 

 

420  

Koszty zużycia 

materiałów i 

energii 

Ewidencja zużycia materiałów i energii   

430  
Koszty usług 

obcych 

Ewidencja wszelkiego rodzaju usług 

wykonywanych przez obce jednostki 
 

450  
Koszty 

wynagrodzeń 

Ewidencja wynagrodzeń pieniężnych 

oraz zaliczanych zgodnie z przepisami 

do wynagrodzeń osobowych, 

bezosobowych należących 

pracownikom 

 

460  

Koszty 

ubezpieczeń 

społecznych i inne 

świadczenia 

pracownikom 

Ewidencja wszelkich kosztów 

ponoszonych na rzecz pracowników 
 

470  
Pozostałe koszty 

rodzajowe 

Ewidencja wszelkich pozostałych 

kosztów nie ujmowanych na kontach 

410-460 

 

 7 

 

Przychody i koszty ich uzyskania 

 

 

741  

Dotacje 

podmiotowe 

otrzymane 

Ewidencja dotacji podmiotowych 

otrzymywanych z budżetu, środków 

pozabudżetowych, funduszy celowych 

oraz innych jednostek 

 



 

 

750  
Przychody 

finansowe 

Przychody odsetek od środków na 

rachunku bankowego oraz odsetki za 

zwłokę od należności 

 

760 

 

 

 

 

 

Pozostałe 

przychody  

i koszty 

 

 

Przychody ze sprzedaży materiałów, 

środków trwałych,  otrzymane 

odszkodowania kary i grzywny, 

wynagrodzenia płatnika składek ZUS, 

odsetki od rachunku bankowego, 

czynsze za wynjem lokali 

 

 8 

 

Fundusze, rezerwy  i  wynik   finansowy 

 

800  Fundusz jednostki 

Prowadzona jest według tytułów 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu 

jednostki 

 

860  

Straty i zyski 

nadzwyczajne 

oraz wynik 

finansowy 

Prowadzona jest według tytułów 

powstałych strat i zysków 

nadzwyczajnych  

 

 
Konta pozabilansowe 

975 Wydatki strukturalne Ewidencja wydatków strukturalnych wg 
obszarów, kategorii i podkategorii 

 

 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Załącznik Nr 2 
do zakładowego planu kont 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli  
 
 

WYKAZ KONT DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 

     symbol  
NAZWA KONTA 

KONTO 
SYNTETYCZNE 

KONTO  
ANALITYCZNE 

011  Środki trwałe 

011/01 Środki trwałe 

011/0 i następne  Wg potrzeb 

013  Pozostałe środki trwałe w używaniu 

013/01 Pozostałe środki trwałe w używaniu 

014  Zbiory biblioteczne 

014/01 Zbiory biblioteczne 

014/02 i następne  Wg potrzeb 

020  Wartości niematerialne i prawne 

020/01 Wartości niematerialne i prawne -
oprogramowania 

071  Umorzenie środków trwałych oraz wnip 

071/01 Środki trwałe 

071/02 Umorzenie wartości niemat. i prawnych 

072  Umorzenie pozostałych środków trwałych 

072/01 Umorzenie wyposażenia-księgozbiory 

072/02 Całkowite umorzenia nip-oprogramowania 

101  Kasa 

101/01 Kasa 

131  Rachunek bieżący 

131/01 Rachunek bieżący środków pieniężnych  

140  Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne 
środki pieniężne 

140/01 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne 
środki pieniężne 

210  Zobowiązania wobec dostawców i usług 

210/0,210/01 i 
następne 

Według poszczególnych kontrahentów zgodnie 
z potrzebami 

225  Rozrachunki z tyt. zal. podatku 
dochodowego PIT-4 

225/01 Podatek dochodowy od wynagrodzeń PIT-4 

225/02 Podatek od umów zleceń 

225/03 i następne Wg potrzeb 

229  Inne rozrachunki publicznoprawne -ZUS 

229/01 Rozliczenie ubezpiecz. składka zdrowotna -
wynagrodzenia 

229/02 Rozliczenie ZUS składka emeryt. rentowa 
wynagrodzenia 

229/03 Fundusz Pracy-wynagrodzenia 

231  Rozrachunki z pracownikami z tytułu 
wynagrodzeń 

231/01 i następne Wynagrodzenia brutto pracowników jednostki 
wg  nazwisk 

234  Pozostałe rozrachunki z pracownikami 



 

 

234/01 i następne Pozostałe rozrachunki  

240  Pozostałe rozrachunki 

 240/01 Rozliczenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS 

240/02 Rozliczenie pożyczki z Banku Pocztowego  

230/03 Rozliczenie pożyczki z KZP 

240/04 Rozliczenie wobec PZU 

240/05 i następne Wg. potrzeb 

290  Odpisy aktualizujące należności 

290/01 Odpisy aktualizujące należności 

290/02 i następne Wg potrzeb 

310  Materiały 

310/01 Zapasy opału 

410  Koszty amortyzacji 

410/01 Koszty amortyzacji 

420  Koszty zużycia materiałów i energii 

420/01,420/02 i 
następne 

Koszty zużycia materiałów i energii według 
rodzaju kosztów 

430  Koszty usług obcych 

430/01,430/02 i 
następne 

Koszty usług obcych według rodzaju kosztów 

450  Koszty wynagrodzeń 

450/01 Koszty wynagrodzenia brutto pracowników 
jednostki 

450/02 i następne Wg potrzeb 

460  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
dla pracowników 

460/01 Składki na ubezpieczenia społeczne -
pracodawca 

460/02 Składki na Fundusz Pracy 

460/03 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 

460/04 i następne Wg. potrzeb 

470  Pozostałe koszty rodzajowe 

470/01 Podróże służbowe pracowników-delegacje 

470/02 i następne  Wg potrzeb 

741  Dotacje podmiotowe otrzymane 

741/01 Dotacje podmiotowe otrzymane z Urzędu Gminy 

741/02 i następne Wg potrzeb 

750  Przychody finansowe 

750/01 Odsetki od rachunku bankowego 

750/02 i następne Wg potrzeb 

760  Pozostałe przychody i koszty 

760/01 Należności dla płatnika 

760/02 Odsetki od rachunku bankowego 

760/03 Dochody z czynszu za wynaim pomieszczeń w 
budynkach jednostek 

760/04 i następne Wg potrzeb 

800  Fundusz jednostki 

800/01 Fundusz jednostki 

851  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

851/01 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

860  Wynik finansowy 

860/01 Wynik finansowy 

 

 

 



 

 

WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH  

975  Wydatki Strukturalne 

 975/01 Wydatki strukturalne 

 

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnej Biblioteki Publicznej   
 

 
 

Objaśnienia skrótów i kodów opisu operacji stosowanych przy zapisie księgowym w 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

 
 
5. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego operacji stosuje się następujące kody: 

 
B -   wyciąg bankowy 
P -   polecenie księgowania 

   S –  wydatki strukturalne     
 
 

6. Przy wprowadzaniu zapisu księgowego dowodu księgowego stosuje się następujące 
skróty: 

 
wb- wyciąg bankowy 
pk- polecenie księgowania 
ot- przyjęcie środka trwałego 
pt- przekazanie środka trwałego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 
do zakładowego planu kont  

dla Gminnej Bibliotece Publicznej w Przerośli   
 
 

Wykaz  stosowanych  ksiąg rachunkowych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przerośli 

 
          Księgi rachunkowe Gminnej Bibliotece Publicznej obejmują:  

1)  księgi samorządowej instytucji kultury. 
 
W skład ksiąg samorządowej instytucji kultury wchodzą: 
- dziennik obrotów o symbolach „FK (1.07 WIN32)”, gdzie r. oznacza ostatnią cyfrę roku 
budżetowego, drukowane każdego dnia oraz  ich miesięczne zestawienie obrotów, 
-  konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, 
Omówione wyżej księgi należy prowadzić za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu 
programu finansowo-księgowego „Perseus FK” 
Poza przetwarzaniem komputerowym w skład ksiąg jednostki chodzą: 
- ewidencje środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych stanowiące rozszerzenie 
analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości jednostkowych; 
- ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i 
wartościowo. 
Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu 
komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych 
oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości , a także w celu 
zapobiegnięcia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym przez „wirusy 
komputerowe”  oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, polecam kopiowanie baz 
zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz ich archiwizowanie co najmniej przez okresy 
pięcioletnie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5 

do zakładowego planu kont 

 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli  

Wykaz i opis działania programów komputerowych 

stosowanych w księgowości 

Na podstawie przepisów artykułu 10 ust .l pkt 3 lit. „c" ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.) ustala się wykaz programów 

komputerowych użytkowanych w referacie finansowym: 

2. System „Perseus FK" wersja 1.80 opracowany przez firmę „Perseus Spółka 

z o.o. ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa - data rozpoczęcia eksploatacji 

01.01.2007r. oraz 01.01.2008r. 

3.  „Program Płatnik" autor: PROKOM Software S.A. 
4. „Metrum formularze” autor Michalczyk i Prokop. 

Opis oraz sposób działania programów 

Ad.1) Informatyczny system „Perseus FK" umożliwia: 

- automatyczne wykonywanie bilansu otwarcia w nowej księdze w oparciu o dane księgi z 

roku poprzedniego; 

- automatyczne zamykanie kont wynikowych i przeniesienie ich sald na wynik finansowy po 

zakończeniu roku obrotowego; 

- poprawianie i księgowanie dokumentów zapisanych wcześniej do bufora; 

- importowanie i eksportowanie dokumentów, rejestrów, planów kont oraz danych z obcych 

programów; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych w układzie klasyfikacji; 

- obejrzenie dotychczas wprowadzonych i zaksięgowanych danych na kontach; 

- utworzenie nowego dokumentu księgowego poprzez skopiowanie wskazanego, 

zaksięgowanego dokumentu; 

- zakładanie nowych ksiąg rachunkowych; 

- chronologiczne przeglądanie dokumentów zaksięgowanych w dzienniku księgowań; 

- wydrukowanie potwierdzeń sald dla kontrahentów na określony dzień; 

- analizę należności zapłaconych i niezapłaconych w podziale na okresy 

przeterminowania; 

- utworzenie raportu kartoteki dla wybranych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu z kartotek wybranych kont; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

roku bez bilansu otwarcia, obroty od początku roku z bilansem otwarcia oraz saldo od 

początku roku z bilansem otwarcia dla poszczególnych zbiorczych klasyfikacji 

pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty okresu bez bilansu otwarcia, obroty od początku 

     roku z bilansem otwarcia oraz saldo od początku roku z bilansem otwarcia dla      

     poszczególnych klasyfikacji pomocniczych; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont analitycznych w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont subsyntetycznych (zbiorczych) w kilku wariantach; 

- utworzenie raportu pokazującego obroty oraz salda strony winien i ma dla poszczególnych 

kont syntetycznych w kilku wariantach; 
 

- utworzenie raportu dziennika księgowań według określonego zakresu dokumentów; 



 

 

- wprowadzanie i księgowanie nowych dokumentów. 

- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki, 

- drukowanie list płac 

- naliczanie składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń 

Ad. 2) Informatyczny program „Płatnik" umożliwia: 
- umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Przerośli (umowa o pracę, umowa zlecenie), podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS od ww. pracowników; 

- sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych oraz zarejestrowań i wyrejestrowań 
pracowników; 

- umożliwia tworzenie informacji rocznej ZUS IWA. 
 
Ad. 3) Informatyczny program „Metrum formularze” umożliwia: 
- sporządzanie nadruku przelewów należności i opłat faktur przekazane do realizacji dla 
banku. 

Dokumentacji   wraz   z   opisem  programów  i   instrukcją użytkowania  znajduje   się   

na stanowiskach pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 6 
     do zakładowego planu kont  

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli 
 
 

 
Instrukcja określająca 

sposób zarządzania systemami informatycznymi 
w Gminnej Bibliotece Publicznej  

     
     § 1. 
 
Zarządzanie systemami haseł. 

1. Osobą odpowiedzialną za sposób przydziału haseł dla użytkowników oraz 
częstotliwość ich zmiany jest księgowy. 

2. Każdy użytkownik systemu informacyjnego  ma przydzielony jednorazowo 
niepowtarzalny identyfikator oraz okresowo zmieniane hasło dostępu. 

3. Dostęp do zasobów systemów odbywać się może tylko w oparciu o system haseł 
przydzielonych indywidualnie dla pracowników oraz użytkowników systemu. 

4. Zapewnione jest generowanie haseł w cyklu miesięcznym. Użytkownicy mają 
obowiązek zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 dni. 

5. Użytkownik nie może udostępniać swego hasła innym osobom. 
6. Przekazywanie haseł odbywa się w sposób poufny i nie może ono być zapisywane w 

miejscu pozwalającym na dostęp dla osób nieupoważnionych. 
7. W przypadku utraty hasła lub istnienia podejrzenia naruszenia systemu haseł przez 

osoby nieuprawnione, dotychczasowy zestaw haseł musi być niezwłocznie 
unieważniony i zastąpiony  nowym. 

 
i. § 2. 

 
Zasady rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników. 

1. Osobą odpowiedzialną za rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników w 
jednostce jest księgowy. 

2. Podstawą do zarejestrowania użytkownika do danego systemu przetwarzania danych 
jest zakres czynności pracownika, w którym musi być jawne wskazane, że dana 
osoba ma za zadanie pracować przy przetwarzaniu danych danego systemu w 
podanym zakresie. Natomiast podstawą do wyrejestrowania użytkownika z danego 
systemu przetwarzania danych jest nowy zakres czynności pracownika lub jego 
zwolnienie. 

3. Administrator rejestruje oraz wyrejestrowuje użytkowników, prowadzi ewidencję osób 
zatrudnionych przy przetwarzaniu danych archiwizując identyfikator, imię i nazwisko 
użytkownika. 

4. Identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych, należy 
wyrejestrować z systemu, umożliwiając przekazane hasła. Identyfikator po 
wyrejestrowaniu użytkownika nie jest przydzielany innej osobie. 

5. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania 
tajemnicy (dostępu do danych i ich merytorycznej treści). Obowiązek ten istnieje 
również po ustaniu zatrudnienia. 

 
§ 3. 

 
Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
1. Użytkownicy  przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych powinni zwrócić 

uwagę, czy nie istnieją przesłanki do tego, że dane zostały naruszone.  
2. Dostęp do konkretnych zasobów danych jest możliwy dopiero po podaniu właściwego 

identyfikatora i hasła dostępu. 



 

 

3. Hasło użytkownika należy podawać do systemu w sposób dyskretny (nie literować, nie 
czytać na głos, wpisywać osobiście, nie pozwalać na bezpośrednią obecność drugiej 
osoby podczas wpisywania hasła, itp.).  

4. Użytkownik  ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po 
zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem 
nie może pozostawić  bez kontroli pracującego na nim użytkownika. 

5. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych oraz 
warunki lub inne nośniki zawierające dane, pod nieobecność personelu muszą być 
zamknięte. 

 
§ 4. 
 

1. Wydruki z systemów informatycznych oraz inne nośniki informacji muszą być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający do nich dostęp przez osoby nieupoważnione 
w każdym momencie przetwarzania, a po upływie czasu ich przydatności są niszczone 
lub archiwizowane w zależności od kategorii archiwalnej. 

2. Wydruki, maszynowe nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, itp.) oraz inne 
dokumenty, zawierające dane przeznaczone do likwidacji, muszą być pozbawione 
zapisów lub w przypadku gdy to jest możliwe, muszą być trwale uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający odczytanie z nich informacji. 

3. Urządzenia, dyskietki i inne informatyczne nośniki danych (np. dyskietki)  zawierające 
dane przed ich przekazaniem innemu podmiotowi, winny być pozbawione zawartości. 
Naprawa wymienionych urządzeń zawierających dane, jeżeli nie można danych usunąć, 
winna być wykonywana pod nadzorem osoby upoważnionej. 

4. Administrator wykonuje  kopię wszystkich danych na sztywnych nośnikach, prowadzi 
rejestr tych kopii  oraz przekazuje je w formie depozytu do sejfu jednostki. Kopie te mają 
kategorię archiwalną „A”. Tak tworzone dyskietki, ze względu na częstotliwość ich 
tworzenia, spełniają podwójną rolę: kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych.   

 
§ 5. 
 

Ochrona danych przed ich utratą z systemów informatycznych. 
1. Urządzenia i systemy informatyczne zasilane energią elektryczną powinny być 

zabezpieczone przed utratą danych, spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w 
sieci zasilającej (zasilacze awaryjne UPS). 

2. Włamanie do pomieszczeń, w których przetwarza się dane powinno być uniemożliwione 
poprzez zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych. 

3. Pomieszczenia komputerowe powinny być zabezpieczone przed pożarem. 
4. Instalacja oprogramowania może odbywać się przez administratora, pod jego nadzorem 

lub przez firmę sprawującą obsługę informatyczną w jednostce. 
5. W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np. 

dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne dopiero po uprzednim 
sprawdzeniu ich i  upewnieniu się, że nośniki te nie są „zagrożone” wirusem. 

 
§ 6. 
 

Przeglądy i konserwacja systemów i zbiorów danych. 
1. Przeglądów i konserwacji systemów przetwarzania danych dokonuje firma zapewniająca 

obsługę informatyczną jednostki co najmniej raz w miesiącu. 
2. Ocenie podlegają stan techniczny urządzeń (komputery, serwery, UPS-y itp.), stan 

okablowania budynku w sieć logiczną, spójność baz danych, stan zabezpieczeń 
fizycznych (zamki, kraty), stan rejestrów serwera lokalnej sieci komputerowej. 

 
§ 7. 
 

Postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych. 
1. Możliwe sytuacje świadczące o naruszeniu zasad ochrony danych przetwarzanych w 

systemie informatycznym. 



 

 

Każde domniemanie, przesłanka, fakt wskazujący na naruszenie zasad ochrony danych, a 
zwłaszcza stan różny od ustalonego w systemie informatycznym, w tym: 

a) stan urządzeń (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem), 
b) stan systemu zabezpieczeń obiektu, 
c) stan aktywnych urządzeń sieciowych i pozostałej infrastruktury informatycznej, 
d) zawartość zbioru danych (np. brak lub nadmiar danych) 
e) ujawnione metody pracy, 
f) sposób działania programu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do 

funkcji programu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach), 
g) przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych, 
h) inne zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie systemu informatycznego (np. 

obecność wirusów komputerowych), które stanowi dla osoby uprawnionej do 
przetwarzania danych, podstawę do natychmiastowego  działania. 

2.   Sposób postępowania. 
a) O każdej sytuacji odbiegającej od normy, a w szczególności o przesłankach 

naruszenia zasad ochrony danych w systemie informatycznym, opisanych w pkt.1 
należy natychmiast informować administratora lub osobę przez niego 
upoważnioną, 

b) Osoba stwierdzająca naruszenie przepisów lub stan mogący mieć wpływ na 
bezpieczeństwo, zobowiązana jest do możliwie pełnego udokumentowania 
zdarzenia, celem precyzyjnego określenia przyczyn i ewentualnych skutków 
naruszenia obowiązujących zasad. 

c) Stwierdzone przez administratora naruszenie zasad ochrony danych osobowych 
wymaga powiadomienia kierownika jednostki oraz natychmiastowej reakcji 
poprzez: 

 Usunięcie uchybień (np. wymiana niesprawnego zasilacza awaryjnego, 
usunięcie wirusów komputerowych z systemu, itp.), 

 Zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane, 

 Wstrzymane przetwarzania danych do czasu usunięcia awarii systemu 
informatycznego. 

 
 
 
 


