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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 39/2021 

Starosty Grudziądzkiego  

z dnia 22 września 2021 roku 

 

 

Plan kont dla jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 
  

1.  Wykaz kont: 
 

     1.1.  Konta syntetyczne  bilansowe 
 

     Zespół 0 - Aktywa trwałe 
 

011 - Środki trwałe 

013 - Pozostałe środki trwałe 

020 - Wartości niematerialne i prawne 

030 - Długoterminowe aktywa finansowe 

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

         i prawnych  

073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

      

     Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 
 

101 - Kasa 

130 - Rachunek bieżący jednostki  

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

139 - Inne rachunki bankowe 

141 - Środki pieniężne w drodze 

 

     Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 
 

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 

225 - Rozrachunki z budżetami 

226 - Długoterminowe należności budżetowe 

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 
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     Zespół 3 - Materiały i towary 
 

300 - Rozliczenie zakupu 

330 - Towary  

340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 

 

     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 

410 - Inne świadczenia finansowane z budżetu 

411 - Pozostałe obciążenia 

  

     Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty 
 

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

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 

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

860 - Wynik finansowy 

 

  

1.2.   Konta pozabilansowe 
 

090 - Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w likwidacji 

091 - Obce środki trwałe 

092 - Zasób nieruchomości Skarbu Państwa – powierzone mienie 

291 – Należności warunkowe 

976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych  

981 - Plan finansowy niewygasających wydatków 

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
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2.  Opis kont – zasady funkcjonowania kont 
 

2.1.  Konta bilansowe: 
 

2.1.1  Zespół 0 - "Aktywa trwałe" 

          Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji: 

  1)   rzeczowych aktywów trwałych; 

  2)   wartości niematerialnych i prawnych;   

  3)   długoterminowych aktywów finansowych;, 

4)  umorzenia składników aktywów trwałych. 

 

Konto 011 - "Środki trwałe" 

          Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają 

ujęciu na kontach 013. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 

ujmuje się na koncie 071. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych 

środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość 

początkową środków trwałych; 

2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych; 

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych; 

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji 

ich wyceny. 

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 

zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory środków trwałych; 

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 

  1)   ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;   

  2)   należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji; 

  3)   ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,        

przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.  

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

początkowej. 

 

Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe" 

          Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na 

potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości 

w miesiącu wydania do używania. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z 

wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

  1)   pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji; 

  2)   nadwyżki  pozostałych środków trwałych w używaniu; 

  3)   nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych. 

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 
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1) wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, 

zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych w używaniu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 

początkowej pozostałych środków trwałych oddanych do używania. 

          Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków 

trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

 

Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne" 

          Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem 

umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte 

obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych i podział według ich tytułów. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i  

prawnych w wartości początkowej. 

 

Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe" 

          Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w 

szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu 

dłuższym niż rok. 

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 

długoterminowych aktywów finansowych. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie 

wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według 

tytułów. 

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów 

finansowych. 

 

Konto 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 

          Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. 

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

          Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się w podziale na konta 011 i 020. 

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" 

          Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w 

pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych. 
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          Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, 

sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające 

odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, dotyczące pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 

          Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości 

początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

 

Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe" 

          Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa 

finansowe. 

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących 

długoterminowe aktywa finansowe. 

 

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

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

rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie  na uzyskane efekty inwestycyjne. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych 

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

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

lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego. 

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

1) środków trwałych, 

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

       Na koncie 080 księguje się  również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych 

środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 

wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów 

efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

poszczególnych obiektów środków trwałych. 

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

budowie i ulepszeń. 

 

2.1.2.  Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe" 

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji: 

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach; 

2) krótkoterminowych papierów wartościowych; 

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w 

bankach; 

4) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków 

pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 

 

Konto 101 - "Kasa" 

          Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie 

jednostki. 

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma 

- rozchody gotówki i niedobory kasowe. 
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Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie: 

1) stanu gotówki w walucie polskiej; 

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

podziałem na poszczególne waluty obce. 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki " 

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

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

finansowym. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w 

korespondencji z kontem 223, 

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja 

szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych),  

w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również 

środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa 

według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi 

kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8, 

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji  

z kontem 222. 

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

błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 

ujemny. 

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych 

bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie 

finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

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

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

wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na 

realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku; 

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

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych 

dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z 

kontem 223; 

2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca 

roku, w korespondencji z kontem 222. 

 

Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" 

          Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 

szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 

dysponuje jednostka. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na 

stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. 
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          Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków 

każdego funduszu. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych funduszy. 

 

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 

          Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych 

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

pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia. 

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych: 

  1)   czeków potwierdzonych; 

  2)   sum depozytowych; 

  3)   sum na zlecenie; 

  4)  środków obcych na inwestycje. 

          Zapisy na koncie 139 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. 

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

rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie. 

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

rachunków bankowych. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu 

środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego.  

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

znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 

 

Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze" 

          Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.  

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Środki pieniężne w drodze są 

ewidencjonowane na bieżąco w zakresie raportów kasowych oraz terminala, a na przełomie 

okresu sprawozdawczego ewidencjonowane są środki wynikające z zapisów wyciągów 

bankowych do 3 dnia następnego miesiąca.       

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

Ewidencja szczegółowa do konta 141 powinna umożliwić ustalenie rodzaju środków 

pieniężnych w drodze.  

 

2.1.3.  Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia" 

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i 

zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. 

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, środków 

europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek 

oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami 

spornymi. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić 

wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich 

rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z 

podziałem według kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych – 

według poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również 

odpowiednio w podziale na programy lub projekty.  
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Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

          Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z 

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

kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 

nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są 

ujmowane  na koncie 221. 

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

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

należności i roszczeń. 

          Ewidencja szczegółowa do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 

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" 

          Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i 

zwroty nadpłat. 

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 

odpisy (zmniejszenia) należności. 

         Ewidencja szczegółowa do konta 221 prowadzona jest według dłużników i podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu 

dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat 

w tych dochodach. 

 

Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

          Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w 

korespondencji z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów 

budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. 

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

zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. 

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 

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

 

Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

          Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności: 

1) na koniec roku budżetowego roczne przeniesienie, na podstawie sprawozdań 

budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu 

państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze 

środków europejskich na konto 800, 

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych, oraz  

wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze 

środków europejskich, w korespondencji z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności: 

1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania 
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programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z 

kontem 130, 

2) okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego 

stopnia, w korespondencji z kontem 130.  

           Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 

otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 

wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji 

z kontem 130. 

 

Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich" 

          Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji 

budżetowych.  

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności wartość dotacji przekazanych przez 

organ dotujący, w korespondencji z kontem 130 

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 

810, 

2) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z 

kontem 130. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość  

ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia tych środków. 

          Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów 

budżetowych, są ujmowane na koncie 221. 

 

Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" 

          Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu 

dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - 

zobowiązania wobec budżetów i 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 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań wobec budżetów. 

 

Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe" 

          Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych 

rozliczeń z budżetem. 

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w 

korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do 

długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności 

długoterminowych do krótkoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 

          Konto 226 może wykazywać saldo Wn,  które oznacza wartość długoterminowych 

należności. 

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

poszczególnych należności budżetowych. 

 

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 

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

publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
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          Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, 

a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków 

publicznoprawnych. 

         Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z 

którymi dokonywane są rozliczenia. 

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

 

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

         Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami 

fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną 

na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z 

odrębnymi przepisami.  

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 

2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 

3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 

4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 

wynagrodzeń. 

          Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma 

- stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

 

Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 

          Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające 

jednostkę, 

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, 

3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 

5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, 

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, 

3) wpływy należności od pracowników. 

         Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich 

rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki. 

         Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 

Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. 

 

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

          Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz 

zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane 

również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń. Na koncie tym ewidencjonowane 

są również rozrachunki z instytucją finansową, którą może być: fundusz inwestycyjny 
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zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w 

ewidencji PPK (pracowniczych planów kapitałowych). W ewidencji analitycznej do konta 

240 wydziela się rozrachunki z PPK z instytucjami finansowymi zarządzającymi PPK z tyt. 

rozliczenia składek pracodawcy i pracownika. 

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

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

należności i roszczeń. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań. 

 

Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia" 

           Konto służy do ewidencji wpłaconych, na rachunki bankowe jednostki, a 

niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów. 

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

zwroty. 

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

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

 

Konto 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 – zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.  

          Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

 

 

2.1.4.  Zespół 3 - "Materiały i towary" 

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 

310 i 340) i towarów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i 

usług (konto 300).  

W Starostwie występuje konto 300, 330 i 340. 

Przychody, rozchody oraz stany zapasów towarów na koncie 330 wycenia się według 

cen zakupu.   

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 330 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu zapasów towarów. 

 

Konto 300 – „Rozliczenie zakupu” 

          Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług, a 

w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw 

niefakturowanych. 

Na stronie Wn 300 konta ujmuje się faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z 

podatkiem VAT. 

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się wartość przyjętych dostaw i usług; 

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: 

  1)   odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, 

  2)   koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców, 

  3)    niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie, 

  4)   reklamacje dotyczące faktur dostawców. 

          Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze 

(towary w drodze), a saldo Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych. 
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Konto 330 - "Towary" 

          Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów. 

          W Starostwie na kontach 330 prowadzi się ewidencję towarów znajdujących się w 

Wydziale Komunikacji tj. tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, 

pozwoleń czasowych, międzynarodowych praw jazd, legitymacji instruktorów itp. w cenach 

zakupu. 

          Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów 

towarów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia. 

Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach 

zakupu, nabycia. 

 

Konto 340 - "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów" 

          Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną towarów a ich 

rzeczywistą ceną zakupu lub nabycia. 

          Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń 

kredytowych, a na stronie Ma - odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. 

          Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących 

zapasów towarów ujętych na kontach  330. 

 

2.1.5.  Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" 

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji 

kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. 

Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania 

niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów 

dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur 

korygujących). 

       Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, 

pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji 

planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz 

oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań 

budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach 

obowiązujących jednostkę. 

 

Konto 400 - "Amortyzacja" 

          Konto 400 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 konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma 

konta 400 ujmuje się ewentualnie zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie 

w końcu roku salda  konta 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 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

jednostki. 

          Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i 

energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu 

zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w 

ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.           
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Konto 402 - "Usługi obce" 

          Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 

działalności jednostki. 

          Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma 

konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy 

przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. 

 

Konto 403 - "Podatki i opłaty" 

          Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od 

nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze 

podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej oraz 

składek i wpłat do organizacji międzynarodowych. 

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

ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie 

kosztów z tego tytułu na konto 860. 

  

Konto 404 - "Wynagrodzenia" 

          Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu wynagrodzeń z 

pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na 

listach płac).  

          Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów 

działalności jednostki z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 

860. 

 

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 

          Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności jednostki 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. Na koncie tym 

ewidencjonowane są również składki wnoszone do PPK przez pracodawcę na rzecz 

pracownika, który jest uczestnikiem PPK. 

          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 pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do 

wynagrodzeń.  

          Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia 

społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się 

je na konto 860. 

 

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" 

          Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności jednostki, które nie kwalifikują się 

do ujęcia na kontach 400 – 405, 410 i 411. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty 

wydatków za używanie samochodów prywatnych 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 finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych. 

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

zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na 

konto 860.  
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Konto 410 - "Inne świadczenia finansowane z budżetu” 

         Konto 410 służy do ewidencji specyficznych kosztów działalności jednostek 

budżetowych. Na koncie 410 księguje się koszty świadczeń dla osób fizycznych innych niż 

pracownicy jednostki, finansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

          Koszty księgowane na stronie Wn konta 410 obejmują w szczególności: 

- świadczenia społeczne wypłacane w formie pieniężnej i rzeczowej, 

- diety i koszt przejazdu radnych oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem organów 

stanowiących jst, 

- nagrody, stypendia i inne świadczenia przyznawane dla osób niebędących pracownikami 

jednostki budżetowej ponoszącej koszty. 

          Na stronie Ma konta 410 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień 

bilansowy przeniesienie kosztów na konto 860.  

 

Konto 411 - "Pozostałe obciążenia” 

          Konto 411 służy do ewidencji specyficznych kosztów, które nie dotyczą bezpośrednio 

działalności samego urzędu, lecz odnoszą się do jednostki samorządu terytorialnego jako 

całości. Na koncie 411 księguje się koszty wynikające z realizacji specyficznych zobowiązań 

sektora finansów publicznych w stosunku do innych instytucji i organizacji. Na koncie 411 

nie księguje się świadczeń dla osób fizycznych finansowanych z budżetu.  

          Koszty księgowane na stronie Wn konta 411 obejmują w szczególności: 

- wpłaty powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin i 

związków powiatów, 

- zwroty dotacji i subwencji otrzymanych w latach ubiegłych, 

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, jako realizacja zobowiązań Skarbu 

Państwa.  

          Na stronie Ma konta 411 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień 

bilansowy przeniesienie kosztów na konto 860.   

 

2.1.6.  Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty" 

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: 

1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży towarów, przychodów i 

kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, 

2) 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. 

 

Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" 

           Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych 

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

zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw. 

          Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na 

stronie Ma konta 720 -  przychody z tytułu dochodów budżetowych. 

          Na stronie Ma konta 720 ujmuje się również na podstawie ewidencji analitycznej do 

kont 901 w ewidencji budżetu (organu) roczne przeksięgowania na przychody Starostwa 

dochodów budżetu nieujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 800.  

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 
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W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

 

Konto 750 - "Przychody finansowe" 

          Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

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

szczególności przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od rachunków, dyskonto 

przy zakupie weksli, czeków obcych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie 

różnice kursowe.           

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych ww. tytułów.   

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 - "Koszty finansowe" 

          Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

          Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, 

akcji, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie 

zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące 

wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków 

obcych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.  

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie 

kosztów operacji finansowych ww. tytułów.   

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. 

           

Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 

           Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z 

działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na 

kontach 720 i 750. 

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i 

środków trwałych w budowie; 

2) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie 

otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa 

obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; 

3) zaokrąglenia z tytułu podatku VAT.   

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.  

  Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.          

 

Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 

          Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio  

z działalnością jednostki. 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje kary, odpisane przedawnione, umorzone i 

nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i 

egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o 

nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie oraz zaokrąglenia z tytułu podatku 

VAT. 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860, 

w korespondencji ze stroną Ma konta 761.  
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Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.            

 

2.1.7.  Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, 

rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 800 - "Fundusz jednostki" 

           Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki 

i ich zmian. 

          Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego 

zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego (31.12) zrealizowanych 

rocznych dochodów budżetowych z konta 222, 

3) pod datą 31.12. rocznych dochodów budżetu nieujętych w planach finansowych 

innych jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 720, 

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

budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810, 

5) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 

6) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, 

7) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek. 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:  

1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego (31.12), zrealizowanych 

rocznych wydatków budżetowych z konta 223, 

3) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 

4) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie, 

5) równowartość środków budżetowych wydatkowanych przez jednostkę budżetową na 

sfinansowanie jej inwestycji oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 

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

6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

7) wartość objętych akcji i udziałów. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. 

 

Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje" 

          Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych oraz środków z budżetu na 

inwestycje.  

          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 budżetową ze środków 

budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zapis równoległy do 

zapłaty zobowiązań księgowany Wn 810 Ma 800). 

           Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na 

konto 800. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 
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Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" 

          Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz 

innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

          Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn 

- ich zmniejszenie lub rozwiązanie. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 

międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do 

przychodów roku obrotowego. 

          Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu: 

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń, 

2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich 

zwiększeń i zmniejszeń. 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" 

          Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych. 

          Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, 

ujmuje się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia".  

          Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez 

poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Konto 860 - "Wynik finansowy" 

          Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405, 

409, 410 i 411, 

2) 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 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 jest przenoszone w roku następnym na konto 800. 

 

 

2.2.  Konta pozabilansowe 
 

Konto 090 –  „Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w likwidacji” 

          Konto 090 przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji wartości początkowej 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych postawionych w stan likwidacji z powodu 

ich zużycia, zniszczenia lub przeznaczenia do sprzedaży. Pozostają one na tym koncie do 

momentu ich fizycznej likwidacji. 

          Na stronie Wn konta 090 ewidencjonuje się wartość początkową środków trwałych i 

pozostałych środków trwałych postawionych w stan likwidacji równolegle do wyksięgowania 

tych środków z konta 011 lub 013. 
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          Na stronie Ma konta 090 ujmuje się wartość początkową środków trwałych i 

pozostałych środków trwałych w momencie zakończenia ich fizycznej likwidacji np. 

złomowania, sprzedaży. 

Konto 090 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan postawionych w likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych w wartości początkowej.    

 

Konto 091 -   „Obce środki trwałe” 

          Konto 091 przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji obcych środków trwałych, 

nieujmowanych w ewidencji bilansowej.  

Są nimi składniki majątku używane na podstawie umów niedających korzystającemu prawa 

do ich amortyzowania lub umarzania dla celów bilansowych. Do takich umów należą 

przykładowo: umowa najmu lub dzierżawy.  

          Po stronie Wn tego konta ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych – 

pod datą ich otrzymania. Natomiast po stronie Ma ewidencjonuje się wartość początkową 

tych samych obcych środków trwałych – pod datą ich wydania finansującemu (po 

zakończeniu okresu trwania umowy, na podstawie której były używane w działalności 

jednostki). 

          Ewidencja szczegółowa do konta 091, prowadzona według umów zawartych przez 

jednostkę, powinna umożliwiać ustalenie na dany moment ilości i wartości początkowych 

poszczególnych obcych środków trwałych.  

 

Konto 092 - „Zasób nieruchomości Skarbu Państwa - powierzone mienie” 

          Konto 092 przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa oddanego Starostwu Powiatowemu do zarządzania zgodnie z art. 23 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.                                                       

Na stronie Wn konta ujmuje się wartość wycenionego majątku Skarbu Państwa na dzień 31 

grudnia każdego roku. 

         Na stronie Ma konta ujmuje się w szczególności rozchód zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa na skutek zbycia majątku Skarbu Państwa wg. stanu na dzień 31 grudnia  każdego 

roku. 

Ewidencja szczegółowa do konta 092, prowadzona według rodzajowo następujących grup: 

- grunty, 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 

- inne rzeczowe aktywa trwałe, 

- środki trwałe w budowie, 

powinna umożliwić ustalenie na 31 grudnia każdego roku wartości zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

 

Konto 291 - „Należności warunkowe” 

          Konto 291 służy do ewidencji wszelkich należności warunkowych, wynikających z 

gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, wniesionych jako wadia i zabezpieczenia 

należytego wykonania umów o zamówienia publiczne oraz zwroty i odszkodowania 

dochodzone na drodze sądowej, których otrzymanie jest zależne od rozstrzygnięcia 

postępowania na korzyść jednostki. 

Po stronie Wn konta 291 ujmuje się wartość należności warunkowych w momencie ich 

otrzymania. 

Po stronie Ma konta ewidencjonuje się wartość wygasłych należności warunkowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 291 prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów 

i tytułów należności warunkowych. 
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Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

          Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między 

jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

Na koncie 976 prowadzić należy ewidencję dla każdego przedmiotu wyłączeń oddzielnie. 

Oddzielne ewidencje wzajemnych rozliczeń prowadzić należy dla: przychodów i kosztów, 

należności i zobowiązań wzajemnych, zysków zawartych w aktywach oraz nieodpłatnie 

przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy 

jednostkami. 

Na stronie Ma prowadzić należy ewidencję szczegółową do oddzielnych kont 976 dla 

przychodów i  na stronie Wn dla kosztów. 

Należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem ewidencjonować należy na stronie 

Wn konta 976, a na stronie Ma tego konta księgować należy zapisy o ich zapłacie. Saldo 

konta oznacza stan należności do wyłączenia w sprawozdaniu łącznym. 

Zobowiązania jednostek objętych łącznym sprawozdaniem ewidencjonować należy na stronie 

Ma konta 976, a na stronie Wn tego konta jego zapłata. Saldo konta oznacza stan zobowiązań 

do wyłączenia w sprawozdaniu łącznym.    

 

Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych" 

          Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

środków budżetowych. 

         Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego 

zmiany. 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu, 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym, 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

         Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków" 

         Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 

budżetowych dysponenta środków budżetowych. 

         Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 

budżetowych. 

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy 

niewygasających wydatków budżetowych,  

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej 

lub wygasłej. 

          Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu 

finansowego niewygasających wydatków budżetowych. 

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

 

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" 

           Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych 

ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie 

finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku 

budżetowym. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku 

następnego. 
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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. 

Księgowań na koncie 998 dokonuje się za dowodem „ZA”, w zakresie wydatków związanych 

z operacjami niepoprzedzanymi umowami lub decyzjami niezaewidencjonowanymi wcześniej 

(np. faktury, rachunki), w przypadku umów o dostawy i usługi (po ich podpisaniu) lub 

otrzymanych decyzji albo innych postanowień z terminem płatności w danym roku na 

podstawie pisemnej informacji od Kierownika Wydziału w wysokości zobowiązań 

wynikających z tych dokumentów przekazanej do Wydziału Finansowego. Zaangażowanie 

wydatków wynikające z zawartych umów o pracę lub decyzji o zatrudnieniu płatnych  

do 31 grudnia danego roku wraz z pochodnymi, należy przyjmować jako kwotę szacunkową 

wynikającą z uchwalonego budżetu i ujmować w pełnej wysokości w miesiącu styczniu 

każdego roku.   

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 – w przypadku niepełnego zrealizowania planu 

wydatków mimo zaangażowania, przewyżkę zaangażowania ponad zrealizowane w danym 

roku wydatki, czyli saldo konta 998, przeksięgowuje się 31 grudnia na konto 999. 

Zobowiązania za cały okres obowiązywania umów np. kredytu (pożyczki) z tytułu odsetek 

kredytowych oraz innych wywołujących skutki ekonomiczne księgujemy na koncie 998 i 999.  

Zwiększenie lub zmniejszenie (zapisem minusowym) uprzednio zaksięgowanego 

zaangażowania wydatków danego roku w wyniku aneksu do umowy lub zmiany decyzji, w 

tym także z tytułu przesunięcia terminu wykonania lub płatności na rok następny. 

Ujęte na koncie 998 zaangażowanie wydatków budżetowych jednostka budżetowa wykazuje 

w sprawozdaniach miesięcznych Rb-28S, narastająco od początku roku ze strony Ma.          

 

Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" 

          Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych 

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

następnych. 

          Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 

budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym. 

          Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 

przyszłych. 

          Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek 

klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających 

wydatków. 

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

budżetowych lat przyszłych. 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


