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Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych 

  
 

Rozdział 1 
Polityka prowadzenia rachunkowości 

  
            Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji 

majątkowej i finansowej   realizowanych zadań przy udziale środków pomocowych.. 

Cel, zadanie  a zarazem znaczenie rachunkowości jest wyrażone w zasadzie jasnego i 
rzetelnego obrazu (art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości) wykorzystania i zarządzania 

funduszami pomocowymi oraz uzyskami w wyniku realizacji programu pomocowego 

efektami. 

           Dla osiągnięcia tych celów stosuje się również: 
-zasadę istotności wyrażoną  w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości  stanowiącą, że stosuje 

się uproszczenia, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na realizację zasady  

jasnego, rzetelnego i wiernego przedstawienia sytuacji finansowej, 

-zasadę kasowości wyrażoną w art.14 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która 

stanowi, iż dochody i wydatki budżetu są ujmowane w terminie ich zapłaty  ( rachunkowości 

budżetu), 

-zasadę memoriału wyrażonej w art.6 ust.1 ustawy o rachunkowości, która stanowi, że 

koszty i przychody ujmowane są w danym roku obrotowym, niezależnie od ich zapłaty ( w 

rachunkowości jednostki), 

-zasadę ciągłości zawartą w art.5 ust.1 ustawy o rachunkowości polegającą na tym że zasady 

przyjęte stosuje się w sposób ciągły za wyjątkiem niezależnych od jednostki, tj. 

wprowadzenia nowych przepisów prawa, 

-zasadę ostrożnej wyceny zawartej w art.6 ust.2 ustawy o rachunkowości stanowiącej, że 

poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia zachowując 

wytyczne z memorandum finansowym. Szczególnie chodzi o wycenę środków pieniężnych 

wyrażonych w EURO, 

-zasadę współmierności zawartej w art.6 ust.2 ustawy o rachunkowości wyrażającej, że 

zachowuje się zapewnienie współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów danego 

okresu sprawozdawczego, 

-zasadę przewagi materii nad formą wyrażoną w art.4 ust.2 ustawy o rachunkowości, 

oznaczającą  iż zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach 

rachunkowych i wykazywane są w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
  

           Zasady rachunkowości środków europejskich i innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi przez jednostki samorządu terytorialnego 



normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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  (Dz. U.. Nr 128, poz. 1240 z późn.zm.). 

  

          Rachunkowość prowadzi się w walucie PLN, wyjątkowo w walucie EURO, o ile 

postanowienia umowy projektu tak stanowią. 
          Przy prowadzeniu ewidencji w walucie EURO stosuje się kursy przeliczeniowe  

zgodnie z odrębnymi przepisami i ustaleniami projektu. 

         Faktury  wystawione w EURO księguje się wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia 

faktury. 

           Faktury wystawione w PLN przelicza się na EURO dla potrzeb księgowości 

dwuwalutowej wg kursów stosowanych przez KE do kwalifikacji wydatków. 

           Różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają wartość nakładów inwestycyjnych. 

Różnice  kursowe księgowane są przy faktycznych transakcjach walutowych. 

  

          Odsetki bankowe uzyskane na rachunkach bankowych  środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi stanowią dochody budżetowe projektu lub 

budżetu miasta Nowy Targ zgodnie z zapisami w umowie poszczególnego projektu.  

  

         Koszty inwestycji ujmuje się w rozbiciu na: koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,  

o ile takie wymogi wynikają z podpisanej umowy, rozdzielając źródła finansowania na środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz udział własny Gminy Nowy Targ w projekcie. 

  

        Rachunkowość budżetu obejmuje operacje kasowe tj. przepływy środków, a 

rachunkowość w jednostce budżetowej tj. w Urzędzie Miasta  lub w  innej jednostce,  która 

bezpośrednio realizuje projekt – koszty zadania (inwestycji) lub koszty rodzajowe poniesione  

na realizacje projektu, rozrachunki między kontrahentami, urzędami i budżetem.   

         Rachunkowość  projektów  prowadzi się przy pomocy systemu księgowego Firmy 

REKORD, który funkcjonuje w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 

         Przygotowanie dokumentów do księgowania polega na ich grupowaniu i dekretowaniu. 

Dokumenty są grupowane:  

1.Wyciągi bankowe (w rozbiciu na poszczególne  konta bankowe) 

2.Faktury i rachunki za usługi i roboty 

3.Faktury wewnętrzne VAT 

4.Polecenia księgowania 

  

         Poprzez system księgowy sporządzane są: 
- dziennik główny 

- zestawienie  obrotów i sald 

  

         Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityk 

przewidzianym w zdefiniowanym planie kont, stanowiący załącznik do niniejszych zasad. 

         Program komputerowy umożliwia sporządzanie wydruków przedstawiających przebieg 

zaksięgowanych operacji  na poszczególnych kontach z podaniem  kont przeciwstawnych. 



        Kopie bezpieczeństwa sporządza się na dysku twardym. 

        Po zamknięciu  i uzgodnieniu księgowań na wszystkich kontach  sporządza się kopię na 

zewnętrznym nośniku danych. 

        Użytkownikami systemu komputerowego są pracownicy Wydziału Finansowego Urzędu 

Miasta. 

Każdy użytkownik przed podłączeniem się do systemu komputerowego podaje swoje 

indywidualne hasło.   

       Szczegółowe zasady obsługi systemu  wraz z opisem zbiorów danych przedstawione są w 

podręczniku użytkownika, który stanowi integralną część systemu księgowego. 

  

Po zakończeniu miesiąca sporządza się sprawozdania w układzie syntetycznym i 

analitycznym: 

-  ewidencji wykonania budżetu, 

- ewidencji uzyskanych dochodów budżetowych (z podaniem podziałek klasyfikacji 

budżetowej), 

-  ewidencji poniesionych wydatków i kosztów w ramach projektów pomocowych (zgodnie z 

klasyfikacją budżetową ujętą w planie finansowym tego projektu ). 

 

 

 

Rozdział 2 

Informacja w sprawie obiegu dokumentów księgowych 

w  Urzędzie Miasta 
  

1. Dowody obce ( faktury ) wpływające do Urzędu za pośrednictwem Kancelarii 

przekazywane są do wydziału merytorycznego realizującego projekt. 

  

2. Dowody obce (faktury) wpływające bezpośrednio do wydziału merytorycznego 

są opatrzone pieczęcią wpływu.   

  

3. Podstawą do zaksięgowania są oryginały dokumentów.  

  

4. Faktury dotyczące  projektów zostają sprawdzone pod względem 

merytorycznym oraz formalno-rachunkowym według list sprawdzających. 

Sprawdzenia merytorycznego dokonuje pracownik wydziału merytorycznego. 

Sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym dokonuje pracownik 

Wydziału Finansowego. Fakt sprawdzenia faktury jest dokumentowany na 

odwrocie dokumentu odpowiednimi klauzulami  oraz podpisem osoby 

sprawdzającej.   

  

5. Faktury  nie będące kosztami kwalifikowanymi projektu zostają również 
sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Fakt 

sprawdzenia dokonywany jest na odwrocie dokumentu odpowiednio klauzulami 



„sprawdzono pod względem merytorycznym”, „sprawdzono pod względem 

formalno-rachunkowym” oraz podpisem osoby sprawdzającej.   

  

6. Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 

dokumenty księgowe zatwierdza do wypłaty Burmistrz Miasta  przy 

kontrasygnacie  Skarbnika  Miasta.  

  

7. Księgowanie faktury w systemie księgowym odbywa się w oparciu o dokonaną 
przez pracownika wydziału merytorycznego dekretację w zakresie klasyfikacji 

budżetowej. 

  

8. Pracownik Wydziału Finansowego przygotowuje dyspozycje płatnicze.  

  

9. Pod dyspozycjami płatniczymi podpisy składają upoważnieni przez Burmistrza 

Miasta pracownicy Wydziału Finansowego.  

  

10. Otrzymane wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewu zostają 
zadekretowane i zaksięgowane w ewidencji księgowej prowadzonej w Wydziale 

Finansowym. 

  

11. W terminach  określonych w umowach  realizacji projektu są przesyłane do 

instytucji pośredniczących wymagane  dokumenty  (oryginały  lub  odpisy 

faktur, kopie wyciągów bankowych itp. rozliczenia, w ilościach wymaganych 

przez zapisy umowy). Odpowiedzialnym za sporządzanie dokumentów,  

terminowe rozliczanie  i przysyłanie tych dokumentów  jest wydział 

merytoryczny, który realizuje umowę.  
  

12. Po zakończeniu  inwestycji na podstawie protokołu odbioru technicznego 

wystawiony zostaje dowód OT. Dowody OT i PT podpisują pracownicy 

wydziałów merytorycznych, Naczelnik wydziału merytorycznego, pracownik 

merytoryczny, który przyjmuje nowowytworzony środek trwały pod dozór, 

Skarbnik Miasta oraz Burmistrz  Miasta lub upoważniony  Zastępca Burmistrza  

Miasta.  

  

13. Dowody OT i PT, po podpisaniu przez osoby upoważnione zostają przekazane 

osobie upoważnionej w Wydziale Finansowym celem ewidencji środka trwałego 

na majątek Gminy Miasta.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 3 
 

Wyszczególnienie kont  dla obsługi projektów dofinansowywanych środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi lub 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
 

 

Konta dla ewidencji realizacji  projektu  w budżecie  jednostki  
samorządu terytorialnego  ( organ ) 

 

 

Konta bilansowe- syntetyczne 
 
133 – Rachunek  budżetu 

140 – Środki pieniężne w drodze 

223 -  Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 – Rozrachunki budżetu 

240 -  Pozostałe rozrachunki 

901 -  Dochody budżetu 

902 -  Wydatki budżetu 

909 – Rozliczenia międzyokresowe 

960 – Skumulowane wyniki budżetu 

961 – Wynik wykonania budżetu 

962 – Wynik na pozostałych operacjach 

 

 

 

 

II.Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi 
głównej oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Konta  w   układzie 

                       Syntetycznym 

Konta w  

układzie  

analitycznym 

Nazwa konta 

                                    1         2                3 

 

Konto 133 
       Konto służy do ewidencji operacji 

finansowych w zakresie dochodów i wydatków  

realizowanych  na rachunkach bankowych 

związanych z realizacją dochodów  i  wydatków 

projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej i 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegajacych zwrotowi. 

         Na tym koncie  prowadzi się również 
ewidencję  środków własnych budżetu gminy, 

którymi dofinansowywany jest poszczególny  

projekt.  

       Zadanie objęte projektem może być 
finansowane bezpośrednio z rachunku 

bankowego projektu ujętego  jako konto 

analityczne  do konta  133  Rachunek budżetu     

( w zależności od wymogów ujętych w umowie 

projektu ). Na  konto to  może być wprowadzany 

udział własny gminy w finansowanie projektu. 

Ewidencja księgowa   wydatku dokonana z tego 

rachunku  bankowego będzie następująca Wn 

223  Ma 133  i  jednocześnie  na kontach urzędu   

wydatek Wn 201 lub 224 Ma 130 na podstawie  

wyciągu bankowego do konta bankowego 133. 

          Zapisy na koncie 133 dokonywane są na 

podstawie dowodów bankowych. W razie 

stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym sumę 
księguje się zgodnie z wyciągiem bankowym, 

natomiast różnicę odnosi się na konto 240 – jako 

sumy do wyjaśnienia. 

  

 

 
Analityka  wg 
rachunków 
bankowych  
133 - … 
 
 
 
 

 
RACHUNEK 
BUDŻETU 

 

Konto 134 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów 

bankowych zaciągniętych przez gminę na  

realizacje zadania objętego projektem 

pomocowym. Prowadzenie tego w ramach 

ewidencji danego projektu jest konieczne ale 

tylko w przypadku gdy kredyt bankowy został 

pobrany  konkretnie na te projekt. W przypadku 

gdy projekt korzysta z kredytu bankowego  

zaciągniętego na pokrycie ogólnego deficytu 

gminy, ewidencja tego kredytu bankowego 

 
134 - … 
 

 
KREDYTY 
BANKOWE 



prowadzona jest w ramach planu kont dla 

budżetu.  

       Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę 
lub umorzenie kredytu, 

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt 

bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki 

od kredytu bankowego. 

 

   
  Konto 140 
     Konto służy do ewidencji środków 

pieniężnych w drodze  przy dokonywaniu 

przelewów środków między rachunkami budżetu 

 

 
140 - … 

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE 
W DRODZE 

 

 Konto 223 
    Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z 

jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych 

przez te jednostki wydatków budżetowych w 

ramach poszczególnych projektów. 

     Na stronie Wn konta   223  ujmuje się wydatki 

dokonane bezpośrednio    z rachunku  budżetu  

/ dotyczy wydatków dokonanych z rachunków 

bankowych poszczególnych  projektów  

ewidencjonowanych analitycznie na koncie 133 /  

ujęte w planach finansowych urzędu np. wypłaty  

za  roboty  i usługi, przelewy dotacji dla 

zakładów budżetowych itp. Wypłaty z tego tytułu 

powinny być traktowane jak przelewy z rachunku 

budżetu na pokrycie wydatków urzędu na 

rachunek bieżący urzędu i ujmowane w 

ewidencji budżetu zapisem Wn 223 Ma 133 przy 

jednoczesnej ewidencji tego wydatku  na 

odpowiednich kontach urzędu jako wydatek  Wn 

201,231 Ma 130. 

 

 
223 - … 
Analityka wg 
projektów 

 
ROZLICZENIE 
WYDATKÓW 
BUDŻETOWYCH 

 
Konto  224 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków 

z innymi budżetami, a w szczególności:  

  1)  rozliczeń dochodów budżetowych 

realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz 

budżetu jst, 

  2)  rozrachunków z tytułu udziałów w 

dochodach budżetu państwa, 

  3)  rozrachunków z tytułu dotacji, 

    4)  rozrachunków z tytułu dochodów 

 

224 - … 
Analityka wg 
projektów 

 
ROZRACHUNKI  
BUDŻETU  



pobranych na rzecz budżetu państwa. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 

powinna umożliwić ustalenie stanu należności 

i zobowiązań według poszczególnych tytułów 

oraz według poszczególnych budżetów.  

W planie kont dla projektów pomocowych 

konto 224 jest wykorzystywane do ewidencji  

rozliczeń dotacji z budżetu państwa do projektów 

realizowanych przez gminę. W trakcie roku 

wpływy z dotacji celowych na rachunek budżetu 

/w tym również na rachunki projektów 

ewidencjonowanych na koncie 133/ są ujmowane 

na koncie 133 w korespondencji z kontem 901. 

Jedynie otrzymane w grudniu zaliczki na 

dotacje na rok następny są ujmowane na koncie 

224 a następnie przeksięgowywane na konto 901. 

Na koncie 224 ujmuje się także dotacje w 

części niewykorzystanej na cel, na który zostały 

przyznane, jeżeli zwrot dotacji następuje w 

następnym roku  po roku jej wykorzystania oraz 

należności  od budżetu państwa z tytułu 

poniesionych wydatków sfinansowanych z 

wlanych środków lub środkami z pożyczek i 

kredytów podlegające refundacji w 

korespondencji ze stroną Ma konta 909. 

 

 
Konto 240 
 Konto służy do pozostałych rozliczeń 
związanych z realizacją projektu w tym  z 

tytułu: 

-  ustalenia należności budżetu gminy od 

instytucji pośredniczącej, w przypadku 

wcześniejszej realizacji projektu ze środków 

własnych gminy w korespondencji ze stroną 
Ma konta 909,   / Wn 240, Ma 909 /, 

-   ustalenia zobowiązania na rzecz instytucji 

pośredniczącej  w przypadku otrzymania 

zaliczki środków  pomocowych na wydatki 

projektu w korespondencji ze stroną  Wn 

kont 909,  / Wn 909 Ma  240 /, 

- zmniejszenie należności budżetu od 

instytucji pośredniczącej  po wpływie na 

rachunek bankowy gminy środków w 

korespondencji ze stroną Wn konta 909,  

ewidencja w czasie wpływu środków  /Ma 

909  Wn 240 / 

  

240 - … 
Analityka wg 
projektów 
 

 
POZOSTAŁE 
ROZRACHUNKI 



- zmniejszenia zobowiązania wobec instytucji 

pośredniczącej po ewidencji wydatku na 

który otrzymano zaliczkę lub dokonaniu 

zwrotu zaliczki lub nadwyżki     środków 

pomocowych, w korespondencji ze stroną Ma 

konta 909,  ewidencja w dacie  zwrotu 

środków / Wn 240   Ma 909 / 

- rozliczeń wewnętrznych budżetu w związku 

z przyjęciem sprawozdania z wydatków 

dokonanych przez jednostkę w ramach 

udziału własnego w realizacji projektu w 

korespondencji ze strona Wn konta 902 i 

strona Ma konta 223. 

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, 

a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z 

tytułu rozrachunków. 

 

 
Konto  901 
 Konto służy do ewidencji dochodów  

budżetu: 

- pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegajacych zwrotowi, 

-   pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

- osiągniętych w związku z realizacją 
projektów / są to odsetki od rachunków 

bankowych, które zgodnie z umową stanowią 
dochód budżetu /. 

W ciągu roku konto 901 wykazuje saldo Ma, 

które oznacza sumę osiągniętych dochodów  

budżetu gminy za dany rok. 

Na koniec roku dochody przeksięgowuje się 
na konto 961 

  

  

901 - … 
Analityka wg 
projektów 

  
DOCHODY  
BUDŻETU 

 
Konto 902 
 Konto służy do ewidencji wydatków 

budżetowych poniesionych w związku z 

realizacją projektu przez jednostki budżetowe 

z wcześniej przekazanych im środków 

pomocowych oraz ze środków własnych 

stanowiących udział własny w projekcie na 

podstawie sprawozdania budżetowego w 

korespondencji z kontem 223. Saldo tego 

konta na koniec roku przeksięgowuje się na 

  

902 - … 
 

 
WYDATKI  
BUDŻETU 



konto 961  

  

 
Konto  909 
   Konto 909  służy do ewidencji rozliczeń 
międzyokresowych, a w szczególności 

rozliczeń  wydatków sfinansowanych ze 

środków własnych podlegających refundacji 

ze środków pomocowych  lub  z budżetu 

państwa  w formie dotacji celowych oraz 

otrzymanych zaliczek na wydatki projektów 

pomocowych. 

 

 

909 - … 
Analityka wg 
projektów 
 

 
ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 

 
Konto  960    
   Konto służy do ewidencji stanu 

skumulowanych wyników budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 
 

 

960 - … 
 
SKUMULOWANE 
WYNIKI BUDŻETU 

 
Konto  961 
      Konto służy do ewidencji wyniku 

wykonania budżetu  jednostki samorządu 

terytorialnego ze środków krajowych oraz ze 

środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi i 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

     Pod datą ostatniego dnia roku 

budżetowego na stronie Wn ujmuje się 
przeniesienie poniesionych w ciągu roku 

wydatków  budżetu związanych z realizacją 
projektu w korespondencji z kontem 902.  

Na stronie Ma konta 961 ujmuje się 
przeniesienie  zrealizowanych w ciągu roku 

dochodów stanowiących dochód  budżetu 

związanych z realizacją projektu w 

korespondencji z kontem 901. 

 

961 - … 
 
WYNIK 
WYKONANIA 
BUDZETU 



W roku następnym pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu saldo 

konta 961 przenosi się na konto 960.  

  
 
Konto 962 
Konto służy do ewidencji pozostałych 

operacji nierasowych / dodatnie lub ujemne 

różnice kursowe występujące przy wycenie 

środków pomocowych w walutach obcych / 

wpływających na wynik wykonania budżetu 

w związku z realizacją  projektu. 

 W roku następnym pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu saldo 

konta 962 przenosi się na konto 960. 

  

  

962 - … 
 

 
WYNIK NA 
POZOSTAŁYCH 
OPERACJACH 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wykaz kont dla ewidencji realizacji  projektu 
w Urzędzie Miasta jako  jednostce budżetowej 

  

Konta bilansowe: 
 
 Zespół 0 -  Majątek trwały 
 
011 -  Środki trwałe 

      013 – Pozostałe środki trwałe 

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072 -  Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i   

          prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

080 -  Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

 

  Zespół 1  - Środki pieniężne  i rachunki bankowe 
 
130 – Rachunek  bieżący jednostki 

 

  Zespół  2  -  Rozrachunki i rozliczenia 
 

      201-  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

      223-  Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 – Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 

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 

 

  Zespół 4  -  Koszty według rodzaju 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 

 

  Zespół 7 -  Przychody i koszty 
 
750-  Przychody finansowe 

751 – Koszty finansowe 

760 – Pozostałe przychody operacyjne 

761 – Pozostałe koszty operacyjne 



 

  Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 
800-  Fundusz jednostki 

810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu  

           na inwestycje 

860-  Wynik finansowy. 

  
Konta pozabilansowe: 
 

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych 

 

   

 II.   Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi 
głównej oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 
głównej 
 

  
              Konta w   układzie 

                syntetycznym 

Konta w  

układzie  

analitycznym 

Nazwa Konta 

                                    1         2                3 

  
  Konto  011 
Konto 011 służy do ewidencji wartości 

początkowej środków trwałych 

wytworzonych w procesie 

inwestycyjnym projektu zarówno ze 

środków pomocowych jak tez z udziału 

własnego. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się 
również wartości zwiększające wartość 
początkową oddanego do użytku środka 

trwałego po rozliczeniu wszystkich 

nakładów inwestycyjnych w 

korespondencji z kontem 080.   

  

 

011 - … 

Analityka wg 

grup rodzajowych 

środków trwałych 

 

 
ŚRODKI TRWAŁE 

 
 Konto  013 
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz 

zwiększeń i zmniejszeń wartości 

początkowej pozostałych środków 

trwałych  niepodlegających ujęciu na 

koncie 011 wydanych do używania / 

 

013  - … 

 

 
POZOSTAŁE ŚRODKI 
TRWAŁE 



aktualnie o wartości nie przekraczającej 

3 500 zł /. Podlegają one umorzeniu w 

pełnej wartości w miesiącu wydania do 

używania. Na stronie Wn ujmuje się  
wartość pozostałych środków trwałych 

przyjętych do używania, a na stronie Ma 

wycofanie z używania na skutek 

likwidacji, zniszczenia lub zużycia, 

sprzedaży.  Zakup tych środków trwałych 

finansuje się ze środków bieżących. 

   
Konto 071 
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń 
wartości początkowej środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, które podlegają umorzeniu. 

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia 

umorzenia  lub wyksięgowania umorzeń 
z uwagi na likwidację środka trwałego, a 

na stronie Ma umorzenia i ich 

zwiększenie. 

 

071 - … 

Analityka wg 

grup rodzajowych 

środków trwałych 

 

 

 
UMORZENIE ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH ORAZ 
WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH 

 
 Konto 072 
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń 
wartości początkowej środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych podlegających 

umorzeniu jednorazowo w pełnej 

wartości w miesiącu ich wydania do 

używania. 

 

072 - … 

 

 
UMORZENIE 
POZOSTAŁYCH 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH, 
WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH ORAZ 
ZBIORÓW 
BIBLIOTECZNYCH 

   
Konto 080 
Konto służy do ewidencji kosztów 

inwestycji realizowanego projektu w 

rozbiciu na koszty finansowane ze 

środków pomocowych oraz koszty 

inwestycji finansowane z udziału 

własnego, w tym kwalifikowane i 

niekwalifikowane. 

Na stronie Wn ujmuje się koszty  

inwestycji. 

Na stronie Ma wartość uzyskanych 
efektów inwestycyjnych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest 

w rozbiciu na rodzaje kosztów tj kosztów 

kwalifikowanych i  niekwalifikowanych 

  

080 - … 
Analityka wg 

poszczególnych 

zadań 
inwestycyjnych 

objętych 

projektem 

 

 
ŚRODKI TRWAŁE W 
BUDOWIE 
(INWESTYCJE) 



z dalszym podziałem na formy 

finansowania tj pokrytych ze środków 

funduszy pomocowych  i z udziału 

własnego gminy. 

  
  
 Konto 130 
     Konto 130 służy do obsługi planu 

finansowego projektu realizowanego 

przez Urząd Miasta. 

     Na koncie tym ewidencjonowane są 
środki przekazywane z budżetu miasta na 

realizację projektu, w tym zarówno 

środki pomocowe jak i własne. Po stronie 

Ma tego konta ujmowane są wydatki 

związane z realizacją projektu oraz 

dotacje przekazane zakładom 

budżetowym realizującym projekt. 

       Przy wydatkach realizowanych 

bezpośrednio z rachunku bankowego  

budżetu / projektu / plan kont przewiduje 

również ewidencję na kontach urzędu na 

podstawie ksero wyciągu bankowego do 

rachunku bankowego budżetu lub 

projektu. Zapis księgowy jest 

następujący: w dacie i kwocie  wydatku z 

rachunku budżetu Wn 223 Ma 133 

towarzyszą zapisy równoległe w 

ewidencji urzędu jako jednostki 

budżetowej / na podstawie ksero wyciągu 

bankowego ewidencjonowanego w 

ramach konta 133:  Wn 201, 224 oraz Ma 

130. W tym przypadku saldo konta 130 

przenosi się z ostatnim dniem każdego 

miesiąca na stronę Wn w korespondencji 

z kontem 800 jako przypis wydatków. 

 

130 - … 
Analityka wg 
poszczególnych 
rachunków 
bankowych 
projektów 

 
RACHUNEK BIEŻĄCY 
JEDNOSTKI 

   
Konto 201 
Konto służy do ewidencji krajowych i 

zagranicznych rozrachunków z tytułu 

usług i robót, w tym również zaliczek na 

poczet usług  zgodnie z umową z 

wykonawcą  robót. 

Na stronie Wn księguje się zapłaty  

faktur, na stronie Ma zobowiązania do 

wysokości przedstawionych kwot  

wynikających z  faktur. 

 

Analityka wg 
kontrahentów 
201 - … 
 

 
ROZRACHUNKI Z 
ODBIORCAMI I 
DOSTAWCAMI 



Na koncie tym ewidencjonuje się również 
przelewy dotyczące  faktur opłacanych 

bezpośrednio z rachunku bankowego 

budżetu – zapis Wn 201 Ma 130 oraz  w 

budżecie  Wn  223  Ma 133. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest 

według kontrahentów. 

Saldo Wn oznacza stan należności, a 

saldo Ma stan zobowiązań.  
  
223 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia 

jednostki budżetowej ze środków 

budżetowych otrzymanych z budżetu 

miasta na pokrycie wydatków 

budżetowych przewidzianych w planie 

finansowym.  

Ewidencja wydatków projektów, dla 

których wymagane jest posiadanie 

wyodrębnionego konta bankowego 

bezpośrednio w budżecie 

ewidencjonowana jest następująco: 

 - w budżecie (wydatek np.zapłata 

faktury) Wn 223  Ma 133, 

 - w jednostce równolegle  Wn 201, Ma 

130. 

Saldo konta 223 przenosi się na konto Ma 

800. 

wg projektów w 
odrębnych 
oddziałach 
księgowych 
 

ROZLICZENIE 
WYDATKÓW 
BUDŻETOWYCH 

 

Konto  224 

Konto 224 służy do ewidencji  

rozliczenia przez organ dotujący 

udzielonych dotacji budżetowych 

/przedmiotowych, celowych, 

inwestycyjnych /, za wyjątkiem dotacji 

podmiotowych. 

        Na stronie Wn konta 224 ujmuje się 
wartość dotacji przekazanych przez organ 

dotujący / w korespondencji z kontem 

130 /, a na stronie Ma – wartość dotacji 

uznanych za wykorzystane i rozliczone w 

korespondencji z kontem 810. 

               Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 224 powinna 

zapewniać możliwość ustalenia wartości 

przekazanej dotacji według jednostek, 

które otrzymały dotacje. 

        Saldo Wn konta oznacza wartość 

 
224 - … 
Analityka wg 
jednostek 
otrzymujących 
dotację 

 
ROZLICZENIE 
UDZIELONYCH DOTACJI 
BUDŻETOWYCH ORAZ  
PŁATNOSCI Z BUDŻETU 
ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH 



niewykorzystanych, nierozliczonych 

dotacji lub wartość dotacji należnych do 

zwrotu w roku, w którym zostały 

przekazane. 

        Rozliczone i przypisane do zwrotu 

dotacje, które organ dotujący zalicza do 

dochodów budżetowych są ujmowane na 

koncie 221.   
 
 
  Konto 225 
Konto służy do ewidencji rozrachunków  

z budżetami,  w  szczególności z tytułu 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz podatku VAT. Na stronie 

Wn ujmuje się zapłatę podatku. 

Na stronie Ma zobowiązania wobec 

budżetu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest 

według przepisów podatkowych. 

Saldo Ma oznacza stan zobowiązań 
wobec budżetu, a saldo Wn  należności  

od budżetu. 

  

  

225 - … 
Analityka wg 
poszczególnych 
rodzajów 
podatków 

 
ROZRACHUNKI  
Z BUDŻETAMI 

  
 Konto 229 
Konto 229 służy do ewidencji innych niż   
z budżetami rozrachunków 

publicznoprawnych, a w szczególności z 

tytułu ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych, składek na Fundusz Pracy 

oraz PFRON. Na stronie Wn konta 

ujmuje się należności / np. z tytułu 

wypłaconych zasiłków chorobowych ze 

środków ZUS/ , zapłatę należnych 

składek i  korekty zobowiązań, a na 

stronie Ma zobowiązania z tyt. 

naliczonych składek ZUS i PFRON oraz 

otrzymane zwroty nadpłat składek. 

Ewidencja szczegółowa powinna 

zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności i zobowiązań według tytułów 

rozrachunków i instytucji, z którymi są 
dokonywane rozliczenia. 

 

 
229 - … 
Analityka wg 
poszczególnych 
rodzajów 
ubezpieczeń 
 

 
POZOSTAŁE 
ROZRACHUNKI 
PUBLICZNOPRAWNE 

  
 Konto 231 

 
231 - …  
 

 
ROZRACHUNKI   Z 



Konto 231 służy do ewidencji 

rozrachunków z pracownikami jednostki 

i innymi osobami fizycznymi z tytułu 

wypłat pieniężnych i świadczeń 
rzeczowych zaliczonych zgodnie z 

odrębnymi przepisami do wynagrodzeń,a 

także należności z tytułu umowy-zlecenia 

i o dzieło. Na stronie Wn ujmuje się 
wypłaty pieniężne,  przelewy z tytułu 

wynagrodzeń  i innych świadczeń 
pieniężnych, potracenia z wynagrodzeń 
obciążające pracownika / podatki, składki 

ZUS i pozostałe / naliczone i wykazane w 

listach wynagrodzeń lub rachunkach. Na 

stronie Ma  ujmuje się zobowiązania z 

tytułu wynagrodzeń i umów-zleceń i o 

dzieło. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona jest w formie imiennych kart 

wynagrodzeń stanowiących konta 

szczegółowe dla poszczególnych osób  

otrzymujących wynagrodzenia.  

 

TYTUŁU 
WYNAGRODZEŃ 

 
Konto 234   

Konto 234 służy do ewidencji należności, 

roszczeń i zobowiązań wobec 

pracowników z innych tytułów niż 
wynagrodzenia.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do 

konta 234 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanu należności, roszczeń i 
zobowiązań z poszczególnymi 

pracownikami według tytułów 

rozrachunków.  

Konto 234 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn oznacza stan należności i 

roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań 
wobec pracowników.   

 

 
234 - … 
Analityka wg 

pracowników 

 
POZOSTAŁE 
ROZRACHUNKI Z 
PRACOWNIKAMI 

  
 Konto  240 
Konto 240 służy do ewidencji krajowych 

i zagranicznych należności i zobowiązań 
nieobjętych ewidencją na kontach 201 – 

234. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się 
powstałe należności i roszczenia oraz 

spłatę i zmniejszenie zobowiązań w 

 
240 - … 
 

 
POZOSTAŁE 
ROZRACHUNKI 



szczególności z tyt. zwrotów sum 

depozytowych, wadiów, kaucji 

gwarancyjnych itp. zabezpieczeń oraz 

rozliczeń otrzymanych wpłat związanych 

z realizacją zadań rządowych, a na 

stronie Ma powstałe zobowiązania z tyt. 

kaucji, sum depozytowych wadiów itp. 

zabezpieczeń wynikających z przetargów 

na roboty i dostawy, spłatę i zmniejszenie 

należności i roszczeń oraz zobowiązania 

z tytułu otrzymanych wpłat do rozliczeń 
związanych z realizacja zadań 
rządowych. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona jest wg poszczególnych 

kontrahentów.  

 

  
  Konto 400 

Konto 400 służy do ewidencji w 

urzędzie  kosztów amortyzacji środków 

trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych, od których odpisy 

umorzeniowe są dokonywane stopniowo 

według stawek amortyzacyjnych.  

Urząd Miasta jako jednostka 

budżetowa jest zwolniona z podatku 

dochodowego od osób prawnych i 

dlatego odpisów umorzeniowych i 

amortyzacyjnych dokonuje jednorazowo 

w trakcie roku. 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się 
odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma 

przeniesienie kosztów amortyzacji na 

wynik finansowy.  

Konto 401 może wykazywać w ciągu 

roku obrotowego saldo Wn, które wyraża 

wysokość poniesionych kosztów 

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

  

400 - … 
 
AMORTYZACJA 

 
Konto 401  
Konto 401 służy do ewidencji 

kosztów zużycia materiałów i energii na 

cele działalności podstawowej, bieżącej. 

a w szczególności ;  

-    koszty zużycia materiałów 

 i wyposażenia  / §  421 /,  

 

401 - … 
 
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 
I ENERGII 



-koszty zużycia pomocy naukowych, 

 dydaktycznych i książek /  §  424 /,   

-    koszty zużytej energii  /  §  426 /. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się 
poniesione koszty z tytułu zużycia 

materiałów i energii, a na stronie Ma 

ujmuje się zmniejszenie poniesionych 

kosztów z tytułu zużycia materiałów i 

energii oraz na dzień bilansowy 

przeniesienie poniesionych w ciągu roku 

kosztów  na konto 860.  

Konto 401 może wykazywać w 

ciągu roku obrotowego saldo Wn, które 

wyraża wysokość poniesionych kosztów 

zużycia materiałów i energii. 
 

 
Konto 402  

    Konto 401 służy do ewidencji kosztów 

z tytułu usług obcych wykonywanych na 

rzecz działalności podstawowej 

jednostki.  Na stronie Wn tego konta 

ujmuje się poniesione koszty z tytułu 

usług obcych  a w szczególności;  

-   usługi remontowe / §  427 /,   

-   usługi zdrowotne / §  428 /,   

-   usługi pozostałe  /  §  430 /,   

- zakup usług przez jednostki 

 samorządu terytorialnego od innych 

 jednostek samorządu terytorialnego 

 /  §  433 /,  

-  zakup usług dostępu do sieci 

 internet  / §  435 /,  

-   opłaty z tytułu zakupu  usług 

 telekomunikacyjnych świadczonych 

 w ruchomej publicznej sieci 

 telefonicznej        / §  436 /,  

-    opłaty z tytułu zakupu usług 

 telekomunikacyjnych świadczonych 

 w stacjonarnej publicznej sieci 

 telefonicznej      / §  437 /,   

-    zakup usług obejmujących 

 tłumaczenia / §  438 /,   

-    zakup usług obejmujących 

 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

-      usługi świadczone przez 

 przedsiębiorcę     /  §  439 /,   

- opłaty za administrowanie  

i czynsze za budynki, lokale  

i pomieszczenia garażowe /  §  440 /. 

 

402 - … 
 
USŁUGI OBCE 



Na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie 

poniesionych kosztów oraz na dzień 
bilansowy przeniesienie poniesionych w 

ciągu roku kosztów usług obcych na 

konto 860. 

Konto 402 może wykazywać w 

ciągu roku obrotowego saldo Wn, które 

wyraża wysokość poniesionych kosztów 

usług obcych. 
 

 
Konto 403  

Konto 403 służy do ewidencji w 

szczególności kosztów z tytułu podatku 

od nieruchomości, i od środków 

transportu, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz pozostałych opłat 

o charakterze podatkowym, a także opłat: 

notarialnej, skarbowej, sądowej  i 

administracyjnej. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się 
poniesione koszty z w/w tytułów, a na 

stronie Ma zmniejszenie poniesionych 

kosztów oraz na dzień bilansowy 

przeniesienie poniesionych w ciągu roku 

kosztów usług obcych na konto 860. 
 

 

403 - … 
 
PODATKI  I  OPŁATY 

 
Konto 404  

Konto 404 służy do ewidencji kosztów 

działalności podstawowej z tytułu 

wynagrodzeń z pracownikami i innymi 

osobami fizyczn. zatrudnionymi na 

postawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, umowy 

agencyjnej lub innych umów zgodnie z 

odrębnymi przepisami. , a w 

szczególności :  

-   wynagrodzenia osobowe 

     pracowników  /  §  401 /,  

-   dodatkowe wynagrodzenia roczne 

    / §  404 /,   

-    wynagrodzenia bezosobowe  

    /  §    417 /..  

Na stronie Wn tego konta ujmuje się 
kwotę należnego pracownikom i innym 

osobom fizycznym wynagrodzenia 

brutto(tj. bez potrąceń z różnych tytułów 

dokonywanych na listach płac., a na 

stronie Ma zmniejszenie poniesionych 

 

404 - … 
 
WYNAGRODZENIA 



kosztów działalności podstawowej z 

tytułu wynagrodzeń oraz na dzień 
bilansowy przeniesienie poniesionych 

w/w kosztów na konto 860. 
 

 
Konto 405  

Konto 405 służy do ewidencji kosztów 

działalności podstawowej z tytułu  

różnego rodzaju świadczeń na rzecz 

pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, umowy o dzieło i innych umów, 

które nie są zaliczane do wynagrodzeń., a 

w szczególności;  

-    wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń / §  302 /,  

-    składki na ubezpieczenia 

 społeczne /  §  411 /,  

-    składki na Fundusz Pracy  

 /  §  412 /,  

-    wpłaty na Państwowy Fundusz 

 Rehabilitacji  osób 

 Niepełnosprawnych /  §  414 /, 

-    zakup usług zdrowotnych 

 / §  428 /,   

-    odpisy na zakładowy fundusz 

 świadczeń socjalnych /  §  444 /.  

Na stronie Wn konta 405  ujmuje się  
poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i świadczeń na rzecz 

pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

prace, umowy zlecenia i innych umów, 

które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 
Na stronie Ma konta 405  ujmuje się  
zmniejszenie kosztów z tytułu 

ubezpieczenia społecznego i świadczeń 
na rzecz pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, umowy zlecenia i innych umów.   

Konto 405 może wykazywać w ciągu 

roku obrotowego saldo Wn, które wyraża 

wysokość poniesionych kosztów 

ubezpieczeń społecznych i innych 

świadczeń. Saldo konta 405 przenosi się 
w końcu roku obrotowego na konto 860.  
 
 
 

 

405 - … 
 
UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE  I  INNE 
ŚWIADCZENIA 



  
 Konto 409  
Konto 409 służy do ewidencji kosztów 

działalności podstawowej, które nie 

kwalifikują się do ujęcia na kontach 400 

– 405. a w szczególności :  

         -      podróże służbowe krajowe  

         / § 441 /,  

-      podróże służbowe zagraniczne 

  / § 442 /,   

-      różne opłaty i składki – w 

 zakresie ubezpieczeń majątkowych 

 i  osobowych / § 443 /, 

    Na koncie tym ujmuje się w 

szczególności zwroty wydatków za 

używanie prywatnych samochodów 

pracowników do zadań służbowych, 

koszty krajowych i zagranicznych 

podróży służbowych, koszty ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych, odprawy z 

tytułu wypadków przy pracy oraz innych 

kosztów niezaliczanych do kosztów 

działalności finansowej i pozostałych 

kosztów operacyjnych.. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje 

się poniesione koszty z w/w tytułów, a na 

stronie Ma ich zmniejszenie oraz  na 

dzień bilansowy przeniesienie 

poniesionych kosztów na konto 860. 
 

 

409 - … 
 
POZOSTAŁE KOSZTY 
RODZAJOWE 

  
 Konto 750 
Konto 750 służy do ewidencji 

przychodów finansowych.  

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

a w szczególności przychody ze 

sprzedaży papierów wartościowych, 

przychody z udziałów i akcjki, 

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.  

Ewidencja szczegółowa do konta 750 

powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych  z tytułu 

udziałów w innych podmiotach 

gospodarczych, należne jednostce odsetki 

  

750 - … 
 
PRZYCHODY 
FINANSOWE 



od pożyczek i zapłacone odsetki za 

zwłokę od należności,  

W końcu roku obrotowego przenosi się 
przychody finansowe na stronę Ma konta 

860 (Wn konto 750),  

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje 

salda.  
 

 
Konto 751  

Konto 751 służy do ewidencji kosztów 

finansowych. 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w 

szczególności wartość sprzedanych 

udziałów, akcji i papierów 

wartościowych, odsetki od obligacji, 

odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki 

za zwłokę w zapłacie zobowiązań 
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 

operacji 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 

salda. 

 

 

751 - … 
 
KOSZTY FINANSOWE 

 
Konto 760  

Konto 760 służy do ewidencji 

przychodów niezwiązanych bezpośrednio 

ze zwykłą działalnością jednostki, w tym 

wszelkich innych przychodów niż 
podlegające ewidencji na koncie   720, 

750.  

W szczególności do pozostałych 

przychodów zalicza się:  
przychody ze sprzedaży materiałów,  

  przychody ze sprzedaży środków 

trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych i inwestycji w jednostkach 

 

760 - … 
 
POZOSTAŁE 
PRZYCHODY 
OPERACYJNE 



budżetowych,  

odpisane, przedawnione zobowiązania, 

otrzymane odszkodowania, kary i 

grzywny, darowizny i nieodpłatnie 

otrzymane środki obrotowe, nadwyżki 

inwentaryzacyjne środków obrotowych.  

W końcu roku obrotowego przenosi 

się:  na stronę Ma konta 860 – saldo  

pozostałych przychodów  

operacyjnych,  

  Na koniec roku konto 760 nie 

wykazuje salda.  

 
 
Konto 761 

 Konto 761 służy do ewidencji kosztów 

niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki..  

Na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 
koszty osiągnięcia pozostałych 

przychodów w wartości cen zakupu lub 

nabycia materiałów 

 pozostałe koszty operacyjne, do których 

zalicza się w szczególności kary, 

odpisane przedawnione, umorzone i 

nieściągalne należności, odpisy 

aktualizujące od należności, koszty 

postępowania spornego i egzekucyjnego 

oraz nieodpłatnie przekazane środki 

obrotowe. 

W końcu roku obrotowego saldo konta 

761 przenosi się na stronę Wn konta 860 

w korespondencji ze stroną ma konta 

761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje 

salda.   

 

 

761 - … 
 
POZOSTAŁE KOSZTY 
OPERACYJNE 

  
 Konto  800 
Konto służy do ewidencji równowartości 

majątku trwałego tj środków trwałych w 

budowie (inwestycje) i ich zmian. 

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia 

funduszu 

Na stronie Ma księguje się zwiększenia 

funduszu 

Saldo Ma wykazuje stan funduszu 

jednostki. 

  

  

800 - … 
 

 
FUNDUSZ JEDNOSTKI 



  
 Konto 810 
Konto  810 służy do ewidencji 

równowartości dokonanych wydatków na 

inwestycje w jednostkach budżetowych, 

dotacji  podmiotowych, przedmiotowych 

i celowych zarówno na zadania bieżące 

jak i inwestycyjne inwestycyjnych 

przekazywanych własnym jednostkom 

budżetowym innym jst Na stronie Ma 

ewidencjonuje się zwroty dotacji oraz 

przeksięgowanie roczne stanu dotacji i 

równowartości środków na konto  800 

Fundusz jednostki  

 

 

810 - … 
 

 
DOTACJE BUDŻETOWE, 
PŁATNOŚCI Z BUDŻETU 
ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH  ORAZ 
ŚRODKI Z BUDŻETU NA 
INWESTYCJE 

  
 Konto 860 
Konto służy do ustalenia wyniku 

finansowego z tytułu dochodów 

budżetowych oraz pozostałych kosztów i 

przychodów w korespondencji z kontem 

750 i 760. 

Saldo konta przenosi się w roku 

następnym na konto „Fundusz 

jednostki”    

   

860 - … 
  
WYNIK FINANSOWY 

  

  

 Konta pozabilansowe: 
 
 
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami 
 
 Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami 

w celu sporządzenia sprawozdania finansowego. 

 

Zakres wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego par. 20 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniającego 

rozporządzenie 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) (Dz.U. poz. 121). Rozliczenia te obejmują: 
 

• wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze, 

• wynik finansowy ustalony na operacjach dokonywanych między tymi jednostkami. 

 

W przypadku dokonywania wzajemnych wyłączeń w zakresie przychodów i kosztów z 

zakładami budżetowymi przyjmuje się zasadę, iż wyłączeniu podlega kwota netto. 



 
Konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek budżetowych. W zasadzie 

ewidencja na tym koncie powinna obejmować tylko plan zadań projektów pomocowych. 

Ewidencję szczegółową do konta 980 należy prowadzić w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje salda na koniec roku. 
 

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"  

 

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 

finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym 

niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym  

dla projektów współfinansowanych ze środków  funduszy pomocowych.  

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 
1)równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

2)równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. 

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

innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

  
Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych 

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

realizowane w ramach funduszy pomocowych. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych 

w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej 

lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 

Na koniec roku  konto 999 może wykazywać saldo MA oznaczające zaangażowanie 

wydatków budżetowych na realizację projektu finansowanych z funduszy pomocowych. 

  

 

 

 


