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Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 
 
 
 
1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane 

są na kontach księgowych kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków  
dokonanych na rachunku budżetu 

2. odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w 
momencie ich zapłaty 

3. uzyskane zwroty wydatków  dokonywanych – w poprzednich latach 
budżetowych przyjmowane są na dochody budżetu – w tym samym roku , 

     na zmniejszenie wydatków w tym roku 
4. kwoty dochodów stanowiące nadpłaty , powstałe w roku budżetowym lub  

w ubiegłych latach budżetowych zwraca się z tej podziałki klasyfikacji 
dochodów  , na którą zaliczono bieżące wpływy 

5. dochody budżetu uzyskane w okresie sprawozdawczym a objęte wyciągiem    
bankowym z datą następnego roku obrotowego ewidencjonuje się jako środki 
pieniężne w drodze – konto 140 

6. ewidencję szczegółową do konta 222 – 260 i zespołu 2 – „ Rozrachunki i   
roszczenia „ należy prowadzić analitycznie dla poszczególnych tytułów oraz 
jednostek 

7. ewidencję osiągniętych dochodów – konto 901 – na podstawie finansowych  
sprawozdań jednostek budżetowych oraz innych organów , ujmuje się w 
końcu roku 

8. ustalenie stanu poszczególnych dochodów własnych budżetu  według  
podziałek klasyfikacji , dokonuje się na podstawie sprawozdań z ewidencji 
podatkowej ( ewidencja analityczna ) na koniec każdego miesiąca –  
„ należności z tytułu dochodów budżetowych  na dzień ....” 

9. na podstawie finansowych sprawozdań jednostek  budżetowych ( ewidencja   
analityczna ) ewidencjonuje się roczne przeniesienie zrealizowanych 
wydatków budżetowych  - konta 902 

10.zakładowy plan kont stanowi integralną część dokumentacji przyjętych zasad  
     rachunkowości dla jednostki , zatwierdzonych odrębnymi zarządzeniami  
     wewnętrznymi. 
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Część I. 
 

PLAN KONT DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

 
 

Rozdział I – Wykaz kont 
 

1.Konta bilansowe 
133 - Rachunek budżetu 
134 - Kredyty bankowe 
139 - Inne rachunki bankowe 
140 - Inne środki pieniężne 
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 
224 - Rozrachunki budżetu 
240 - Pozostałe rozrachunki 
260 - Zobowiązania finansowe 
901 - Dochody budżetu 
902 - Wydatki budżetu 
903 - Niewykonane wydatki 
904 - Niewygasające wydatki 
909 - Rozliczenia międzyokresowe 
960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu 
961 - Niedobór lub nadwyżka budżetu 
962 - Wynik na pozostałych operacjach 
968 - Prywatyzacja 

 
2.Konta bilansowe – środki funduszy pomocowych 
 137 - Rachunki środków funduszy pomocowych 
 227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 
 228 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 
 907 - Dochody z funduszy pomocowych 
 908 - Wydatki z funduszy pomocowych 
 967 - Fundusze pomocowe 
 
3.Konta pozabilansowe 
 991 - Planowane dochody budżetu 
 992 - Planowane wydatki budżetu 
 993 - Rozliczenia z innymi budżetami 
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Rozdział II 
 
1.Zapisy na kontach bilansowych 
 
Konto 133 - „ Rachunek budżetu „ 
    Ewidencja operacji pieniężnych wyłącznie na podstawie dowodów 
bankowych i muszą być zgodne z  zapisem w księgowości banku. Stwierdzone 
błędy w dowodzie bankowym księguje się zgodnie z wyciągiem , odnosząc je na 
konto 240 , jako „ sumy do wyjaśnienia „. 
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu , 
saldo Ma – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego zaciągniętego na 
finansowanie budżetu. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.  wpływy dochodów budżetowych     133 
 - własnych         901 
 - z jednostek organizacyjnych      222 
2.  otrzymana dotacja celowa, subwencja , 
     udziały w podatkach       133 
 - w grudniu na styczeń roku następnego    909 
 - w pozostałych miesiącach      224 
3.  wpływ środków pieniężnych w drodze    133  140 
4.  wpływ kredytów przekazanych przez bank   133  134 
5.  wpływ zaciągniętych zobowiązań finansowych   133  260 
6.  wpływ przychodów z prywatyzacji    133  968 
7.  przychody operacyjne       133  962 
8.  zwrot środków z rachunku lokat terminowych   133  139 
9.  zwrot środków na wydatki jednostek na podstawie 
     ich sprawozdań       133  223 
10.błędy w wyciągach bankowych     133  240 
11.wypłaty środków na pokrycie wydatków 
     jednostek organizacyjnych      223  133 
12.wypłaty z tytułu spłaty        133 
 - kredytu       134 
 - zobowiązań finansowych    260 
13.zwroty nadpłat dotacji celowych, subwencji 
     udziałów w podatkach      224  133 
14.wypłata środków na rachunek lokat terminowych  139  133 
15.błędy w wyciągach bankowych     240  133 
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Konto 134 - „Kredyty bankowe” 
    Ewidencja kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. 
Saldo Ma konta 134 oznacza stan kredytu przeznaczonego do finansowania 
budżetu. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.spłata kredytu bankowego i odsetek    134  133 
2.umorzenie kredytu bankowego     134  962 
3.kredyt bankowy na finansowanie budżetu    134  133 
4.odsetki od kredytu bankowego     962  134 
 
Konto 139 -  „Inne rachunki bankowe” 
    Ewidencja operacji pieniężnych na bankowych rachunkach lokat 
terminowych dokonywane ze środków rachunku budżetu w korespondencji z 
kontem 240 –„pozostałe rozrachunki”. 
 
Konto 140 -  „Inne środki pieniężne” 
    Ewidencja środków pieniężnych w drodze – środków otrzymanych z budżetu 
przelewów dochodów budżetowych – dotyczących okresu sprawozdawczego  
a objętych wyciągami bankowymi w następnym okresie sprawozdawczym , 
ewidencjonowane na przełomie roku budżetowego. 
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.kwoty środków pieniężnych w drodze    140         222,224 
2.wpływ środków na rachunek budżetu    133  140 
 
Konto 222 -  „Rozliczenie dochodów budżetowych”   
    Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych 
przez te jednostki dochodów budżetowych. 
Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych , 
lecz nie przekazanych na rachunek budżetu, saldo Ma stan dochodów 
budżetowych , lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.dochody budżetowe na podstawie finansowych 
   sprawozdań jednostek budżetowych    222  901 
2.przelewy dochodów budżetowych na 
   rachunek budżetu        133,140  222 
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Konto 223 -  „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
    Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez 
te jednostki wydatków budżetowych. 
Saldo Wn  konta 223 oznacza stan przelewów środków na rachunki bieżące 
jednostek budżetowych , lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków 
budżetowych. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.środki przelane z rachunku budżetu     223  133 
2.wydatki dokonane przez jednostki budżetowe 
   na podstawie sprawozdań tych jednostek    902  223 
3.wydatki jednostek budżetowych dokonane 
   w ciężar planu niewygasających wydatków   904  223 
 
 
Konto 224 -  „Rozrachunki budżetu”  
    Ewidencja rozrachunków według poszczególnych tytułów i poszczególnych 
budżetów : 

- rozliczeń dochodu budżetu realizowanych przez urzędy skarbowe 
- rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów 
- rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji 
- rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu 

państwa 
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności , saldo Ma stan zobowiązań. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.należne dochody budżetu      224  901 
2.wpływ dochodów zrealizowanych        133,140  224 
 
Konto 240 -  „Pozostałe rozrachunki” 
    Ewidencja rozrachunków związanych z realizacją budżetu, nie ujmowanych 
na innych. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności , saldo Ma stan 
zobowiązań. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.spłata zobowiązań       240  139 
2.błędy w wyciągach bankowych     240  133 
3.powstanie zobowiązań       139  240 
4.błędy w wyciągach       133  240 
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Konto 250 -   „Należności finansowe” 
    Ewidencja należności zaliczanych do należności finansowych np. udzielona 
pożyczka , w sposób umożliwiający ustalenie stanów poszczególnych 
kontrahentów. 
Saldo Wn konta 250 oznacza stan należności finansowych , saldo Ma stan 
nadpłat. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.powstanie należności finansowych     250  133 
2.naliczone odsetki od udzielonych pożyczek   250  962 
3.spłata udzielonych pożyczek i odsetek    133  250 
4.umorzenie udzielonych pożyczek     962  250 
 
Konto 260 -   „Zobowiązania finansowe” 
    Ewidencja zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i wyemitowanych instrumentów finansowych , w sposób umożliwiający 
ustalenie stanu zobowiązań z kontrahentami według tytułów. 
Saldo Wn konta 260 oznacza stan nie zapłaconych zobowiązań finansowych ,  
saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wartość spłaconych zobowiązań     260  133 
2.umorzenie zaciągniętych pożyczek     260  962 
3.wartość zaciągniętych zobowiązań     133  260 
4.odsetki od zaciągniętych pożyczek     909  260 
5.koszty związane z wykupem instrumentów finansowych 
   (odsetki , dyskonto)       962  260 
 
Konto 901 -  „Dochody budżetu” 
    Ewidencja osiągniętych dochodów budżetu, w sposób umożliwiający 
ustalenie stanu według podziałek klasyfikacji. 
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetowych za 
dany rok. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych 
   dochodów budżetu       901  961 
2.dochody budżetu na podstawie finansowych 
   sprawozdań jednostek budżetowych    222  901 
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3.dochody budżetu na podstawie sprawozdań 
   innych organów        224  901 
4.dochody budżetu z tytułu subwencji, dotacji, udziałów 224  901 
5.dochody własne        133  901 
6.przeniesienie niewygasających wydatków    904  901 
 
Konto 902 -   „Wydatki budżetu” 
    Ewidencja dokonanych wydatków budżetowych budżetu , w sposób , 
umożliwiający ustalenie stanu według podziałek klasyfikacji. 
Saldo Wn konta 902 oznacz sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wydatki budżetu jednostek budżetowych 
   na podstawie ich sprawozdań      902  223 
2.wydatki budżetu z tytułu rozrachunków  
   z innymi budżetami       902  224 
3.przeniesienie , w końcu roku , sumy dokonanych  
   wydatków budżetowych      961  902 
 
Konto 903 -   „Niewykonane wydatki” 
    Ewidencja niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach 
następnych. Saldo nie występuje. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych 
   do realizacji        903  904 
2.przeniesienie pod datą 31.12. salda konta    961  903 
 
Konto 904 -   „Niewygasające wydatki” 
    Ewidencja niewygasających wydatków. Saldo Wn konta 904 oznacza plan do 
realizacji , saldo Ma wygaśnięcie planu. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wydatki jednostek budżetowych dokonane 
   w ciężar planu        904  223 
2.przeniesienie na dochody budżetu     904  901 
3.wielkość zatwierdzonego planu     903  904 
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Konto 909 -   „Rozliczenia międzyokresowe” 
    Ewidencja rozliczeń międzyokresowych winna umożliwić ustalenie stanu 
według ich tytułów. Saldo Wn i Ma. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.odsetki od zaciągniętych pożyczek     909  960 
2.przeniesienie do przychodów finansowych otrzymanych 
   odsetek od udzielonych pożyczek     909  962 
  -księgowanie równoległe Wn 133 – Ma 250 
3.przeniesienie subwencji i dotacji w miesiącu styczniu 
   roku następnego        909           224 
4.naliczone z góry odsetki od udzielonych pożyczek  250           909 
5.przeniesienie do kosztów finansowych odsetek 
   od zaciągniętej pożyczki      962           909      
  -księgowanie równoległe Wn 260- Ma 133  
6.otrzymana subwencja i dotacja w miesiącu grudniu 
   za styczeń roku następnego      133          909 
 
Konto 960 -   „Skumulowana  nadwyżka 
                                     lub niedobór na zasobach bud żetu” 
     Ewidencja stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat 
ubiegłych. Saldo Wn kona 960 oznacza stan niedoboru budżetu , saldo Ma stan 
nadwyżki budżetu. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeniesienie deficytu budżetu za dany rok 
   (pod datą zatwierdzenia budżetu)     960  961 
2.przeniesienie kosztów finansowych związanych 
   z operacjami budżetowymi       960           962 
3.przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok  
   (pod datą zatwierdzenia budżetu)     961           960 
4.przeniesienie przychodów finansowych związanych 
   z operacjami finansowymi      962           960 
 
Konto 961 -   „Niedobór lub nadwyżka budżetu”  
     Ewidencja wyniku wykonania budżetu. Saldo Wn konta 961 oznacza stan 
deficytu budżetu , saldo Ma stan nadwyżki budżetu. 
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Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeniesienie na koniec roku budżetowego  
   wydatków budżetowych      961  902 
2.przeniesienie na koniec roku budżetowego 
   salda konta        961  903 
3.przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok 
   (pod data zatwierdzenia budżetu)     961  960 
4.przeniesienie na koniec roku budżetowego 
   zrealizowanych dochodów budżetu     901  961 
5.przeniesienie niedoboru budżetu za dany rok 
   ( pod datą zatwierdzenia budżetu)     960  961 
 
Konto 962 -   „Wynik na pozostałych operacjach” 
    Ewidencja pozostałych operacji nie kasowych wpływających na wynik 
wykonania budżetu. Saldo nie występuje. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.odsetki od kredytów, pożyczek     962     133,909 
2.umorzenie udzielonych pożyczek     962  250 
3.koszty operacyjne związane z operacjami 
   budżetowymi        962  133 
4.wykup instrumentów finansowych     962  260 
5.przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku 
   budżetowego przychodów finansowych    962  960 
6.odsetki od udzielonych pożyczek                           133,909  962 
7.umorzenie zaciągniętych kredytów i odsetek   134  962 
8.przychody operacyjne       133  962 
9.przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku 
   budżetowego kosztów finansowych     960  962 
 
Konto 968 -   „Prywatyzacja” 
    Ewidencja przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji mienia. 
Saldo Ma konta 968 oznacza stan środków z prywatyzacji. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.rozchody pokryte środkami z prywatyzacji   968  133 
2.przychody z tytułu prywatyzacji     133  968
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2.Zapisy na kontach bilansowych – środki funduszy pomocowych 
 
 
Konto 137 -   „Rachunki środków funduszy pomocowych” 
    Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań 
z funduszy pomocowych , dla środków każdego wyodrębnionego funduszu 
pomocowego. Saldo Wn konta 137 oznacza stan środków pochodzących z 
funduszy pomocowych na rachunku bankowym. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wpływ środków pieniężnych      137  227 
2.odsetki należne od środków zgromadzonych  
   na rachunku bankowym      137  967 
3.wypłaty środków z rachunku      228  137 
4.zwrot środków na rachunek dysponenta funduszu  227  137 
 
Konto 227 -   „Rozliczenie dochodów ze środków 
           funduszy pomocowych” 
    Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów 
dotyczących funduszy pomocowych , w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
tych rozliczeń. Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych 
przez jednostki , lecz nie przekazanych na rachunek środków funduszy 
pomocowych , saldo Ma stan dochodów przekazanych , lecz nie objętych 
okresowymi sprawozdaniami. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.dochody zrealizowane przez jednostki 
   w wysokości ujętej w sprawozdaniu jednostki   227  907 
2.przelew dochodów na rachunek     137  227 
 
 
Konto 228 -   „Rozliczenie wydatków ze środków 
          funduszy pomocowych” 
    Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonanych przez te jednostki 
wydatków ze środków pomocowych , w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
tych rozliczeń. Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych , lecz nie 
wykorzystanych środków na pokrycie wydatków. 
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Typowe zapisy               dekretacja 
          Wn  Ma 
1.środki przelane z rachunków środków 
   funduszy pomocowych       228  137 
2.wydatki dokonane przez jednostki w wysokości 
   ujętej w sprawozdaniu jednostki     908  228 
 
Konto 907 -   „Dochody z funduszy pomocowych”  
    Ewidencja osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych , 
w sposób umożliwiający ustalenie stanu poszczególnych rodzajów. 
Saldo nie występuje. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeniesienie , w końcu roku , sumy 
   osiągniętych dochodów      907  967 
2.dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy 
   pomocowych        227  907 
 
Konto 908 -   „Wydatki z funduszy pomocowych” 
    Ewidencja dokonanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych , 
w sposób umożliwiający ustalenie stanu poszczególnych wydatków. 
Saldo nie występuje. 
 
Typowe zapisy             dekretacja 
          Wn  Ma 
1.wydatki na podstawie sprawozdań jednostek   908  228 
2.przeniesienie, w końcu roku , sumy dokonanych 
   wydatków         967  908 
 
 
Konto 967 -   „Fundusze pomocowe” 
    Ewidencja stanu funduszy pomocowych według zasad określonych w 
przepisach dotyczących każdego funduszu. 
Saldo Ma konta 967 oznacza stan funduszy pomocowych. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeniesienie, w końcu roku , sumy dokonanych 
   wydatków         967  908 
2.przeniesienie, pod datą ostatniego dnia roku 
   budżetowego, osiągniętych dochodów    907  967 
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Rozdział III 
 
Zapisy na kontach pozabilansowych 
 
 
Konto 991 -   „Planowane dochody budżetu” 
 
    Ewidencja planu dochodów budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające i 
zmniejszające planowane dochody na podstawie uchwał. 
Saldo Ma określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego,sumę salda ujmuje się na stronie Wn 
 
 
Konto 992 -   „Planowane wydatki budżetu” 
 
      Ewidencja planu wydatków budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające i 
zmniejszające planowane wydatki na podstawie uchwał. 
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków 
budżetu. Pod data ostatniego dnia roku budżetowego , sumę sald ujmuje się na 
stronie Ma. 
 
 
Konto 993 -   „Rozliczenia z innymi budżetami” 
 
     Ewidencja rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku , które nie podlegają 
ewidencji na kontach bilansowych. Saldo Wn konta 993 oznacza stan 
należności, saldo Ma stan zobowiązań. 
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    Część II. 
 
PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 
 
Rozdział I – Wykaz kont 
 
1.Konta bilansowe 
 
Zespół 0 – Majątek trwały 
 011 - Środki trwałe 
 013 - Pozostałe środki trwałe 
 014 - Zbiory biblioteczne 
 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 
 080 - Inwestycje ( środki trwałe w budowie ) 
 
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 
 101 - Kasa 
 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych 
 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 
 139 - Inne rachunki bankowe 
 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki 
   pieniężne 
 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 
 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 
 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 
 
Zespół 3 – Materiały i towary 
 310 - Materiały 
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Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
 400 - Koszty według rodzajów 
 401 - Amortyzacja 
 
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania 
 750 - Przychody i koszty finansowe 
 760 - Pozostałe przychody i koszty 
 761 - Pokrycie amortyzacji 
 
Zespół 8 – Fundusze , rezerwy i wynik finansowy 
 800 - Fundusz jednostki 
 810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 
 840 - Rezerwy i roszczenia międzyokresowe przychodów 
 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 853 - Fundusze pozabudżetowe 
 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 
2.Konta pozabilansowe 
  
 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 
 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
 
Rozdział II 
 
1.Zapisy na kontach bilansowych 
 
Konto 011 -   „Środki trwałe” 
    Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 
trwałych , które nie podlegają ujęciu na kontach 013 , 014 .Ewidencja 
szczegółowa prowadzona do konta podlega ujęciu w „ Książkach środków 
trwałych”. Saldo Wn konta 011 oznacza stan środków trwałych o wartości 
początkowej. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przychody nowych lub używanych środków 
   trwałych         011  800 
2.aktualizacja wyceny       011  800 
3.przekwalifikowanie wyposażenia do środków 
   trwałych         011  013 
4.wycofanie środka trwałego z eksploatacji    800  011 
5.przekwalifikowanie środka trwałego  
   do wyposażenia        013  011 
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Konto 013 -   „Pozostałe środki trwałe” 
     Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
pozostałych środków trwałych , wydanych do używania na potrzeby działalności 
podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej , które 
podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. 
Saldo Wn konta 013 oznacza wartość środków trwałych znajdujących się w 
użytkowaniu w wartości początkowej. 
 
Typowe zapisy             dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przyjęcie środka trwałego 
   - z zakupu         013  800 
                  -księgowanie równoległe Wn 400- Ma 101,130 
   - nieodpłatne przekazanie      013  800 
2.wycofanie środka trwałego z używania    800  013 
 
Konto 014 -   „Zbiory biblioteczne” 
    Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej  książek  
i innych zbiorów bibliotecznych. Saldo Wn konta 014 oznacza stan zbiorów 
bibliotecznych jednostki.         
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przychód zbiorów bibliotecznych     
   pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie 
   otrzymanych        014  800 
               -księgowanie równoległe Wn 400- Ma 101,130    
2.rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek 
   likwidacji , sprzedaży lub nieodpłatnego 
   przekazania ( według cen nabycia )     800  014 
 
Konto 020 -   „Wartości niematerialne i prawne” 
    Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych. Saldo Wn konta 020 oznacza stan wartości 
niematerialnych i prawnych wartości początkowej. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.koszty przygotowania inwestycji     020  800 
2.zakupy programów komputerowych             020  800
      -księgowanie równoległe Wn 400- Ma 101,130 
3.rozchód wartości niematerialnych 
   i prawnych        800  020 
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Konto 030 -   „Długoterminowe aktywa finansowe” 
    Ewidencja długotrwałych aktywów finansowych akcji i udziałów w obcych 
podmiotach gospodarczych według tytułów. Saldo Wn konta 030 oznacza 
wartość długoterminowych aktywów finansowych. 
 
Konto 071 -   „Umorzenie środków trwałych  
                     oraz wartości niematerialnych i prawnych” 
    Ewidencja zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych , które podlegają umorzeniu według stawek 
amortyzacyjnych określonych przez Ministra Finansów. Saldo Ma konta 071 
oznacza stan umorzenia wartości. 
 
Typowe zapisy             dekretacja 
          Wn  Ma 
1.roczne odpisy umorzeniowe      401  071 
2.dotychczasowe umorzenie środków 
   trwałych wycofanych z eksploatacji     071  800 
3.umorzenie otrzymania nieodpłatnego 
   (w wysokości występującej u dotychczasowego 
   użytkownika)        800  071 
 
Konto 072 -   „Umorzenie pozostałych środków trwałych 
              oraz wartości niematerialnych i prawnych”  
    Ewidencja zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych , podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej 
wartości w miesiącu wydania ich do używania. Saldo Ma konta 072 wyraża stan 
umorzenia wartości . 
 
Typowe zapisy                     dekretacja 
          Wn  Ma 
1.odpis umorzenia środków i wartości    072         013,014 
   z tytułu sprzedaży , przekazanych nieodpłatnie             020  
            -księgowanie równoległe Wn 400-Ma 101,130     
2.odpis umorzenia wydanych do używania 
   obciążających koszty ,otrzymanych nieodpłatnie   800  072 
 
Konto 080 -   „Inwestycje ( środki trwałe w budowie)”  
    Ewidencja kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów 
inwestycji na uzyskane efekty.Ewidencja szczegółowa wyodrębnia koszty 
inwestycji według poszczególnych ich rodzajów.Saldo Wn konta 080 oznacza 
koszty inwestycji niezakończonych. 
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Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.poniesione koszty :       080  810 
  a)dokumentacja projektowa inwestycji 
  b)ekspertyzy,badania geologiczne,pomiary 
  c)prace właściwe 
  d)nadzory autorskie,inwestorskie 
  e)odsetki od kredytów płacone w trakcie realizacji 
                 -księgowanie równoległe Wn 400-Ma 201 
2.wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych   810  080 
                 -księgowanie równoległe Wn 011-Ma 800 
 
 
Konto 101 -   „Kasa” 
     Ewidencja gotówki znajdującej się w kasach jednostki.Na stronie Wn konta 
101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe , na stronie Ma – 
rozchody gotówki i niedobory kasowe.Saldo Wn konta 101 oznacza stan 
gotówki w kasie. 
 
Konto 130 -   „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”   
     Ewidencja stanu  środków budżetowych oraz obrotów na rachunku 
bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków budżetowych objętych 
planem finansowym. Zapisy na koncie dokonywane są na podstawie wyciągów 
bankowych  według podziałek klasyfikacji , obowiązuje zachowanie zasady 
czystości obrotów tj. błędne zapisy, zwroty nadpłat , korekty wprowadza się 
zapisem ujemnym. 
Saldo Wn konta 130 oznacza stan środków budżetowych na rachunku 
bankowym jednostki i jest równe ewidencji wydatków budżetowych. 
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków 
budżetowych niewykorzystanych do końca roku. 
Typowe zapisy            dekretacja 
         Wn  Ma 
1.wpływ środków na realizację wydatków 
   budżetowych zgodnie z planem 
   finansowym oraz dla dysponentów 
   niższego stopnia       130  223 
2.zrealizowane wydatki budżetowe 
   zgodnie z planem finansowym, 
   oraz środki pobrane do kasy na realizacje 
   wydatków   właściwe konta zespołu 1,2 3,4,7,8  130 
3.zwroty w tym samym roku , na zmniejszenie 
   wydatków w tym roku  
                                właściwe konta zespołu 1,2,3,4,7,8  130 
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4.zwrot środków niewykorzystanych 
 do końca roku       223  130 
 
Konto 135 - „Rachunki środków funduszy 
                                           specjalnego przeznaczenia”  
    Ewidencja środków funduszy specjalnego przeznaczenia ,którymi dysponuje  
jednostka : 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Środek specjalny – „Drogi gminne” 
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe ,  
na stronie Ma – wypłaty środków z rachunków bankowych. 
Saldo Wn konta 135 oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych funduszy. 
 
Konto 139 -   „Inne rachunki bankowe”  
    Ewidencja operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 
innych rachunkach bankowych : 
czeki potwierdzone, 
sumy depozytowe, 
sumy na zlecenie, 
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków 
pieniężnych , na stronie Ma wypłaty środków pieniężnych , przy zgodności 
zapisów konta między księgowością jednostki a księgowością banku. 
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić podział wydzielonych środków na 
rodzaje według kontrahentów. Saldo Wn Konta 139 oznacza stan środków 
pieniężnych. 
 
Konto 140 -   „Krótkoterminowe papiery wartościowe 
              i inne środki pieniężne” 
    Ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
pieniężnych , a także środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 140 
ujmuje się zwiększenia stanu na stronie Ma zmniejszenia stanu. 
Saldo Wn konta 140 oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych  
i innych środków pieniężnych. 
 
Konto 201 -   „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 
    Ewidencja należności i roszczeń z tytułu dostaw , robót i usług , w tym 
również zaliczek na poczet dostaw , robót i usług .Ewidencja szczegółowa 
winna zapewnić ustalenie należności i zobowiązań według poszczególnych 
kontrahentów.Obciążenie konta następuje za powstałe należności i roszczenia 
oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań , a uznaje za powstałe zobowiązania oraz 
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spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.Saldo Wn konta 201 oznacza stan 
należności i roszczń, saldo Ma stan zobowiązań. 
 
Konto 221 -   „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
    Ewidencja należności budżetowych z tytułu dochodów budżetowych ,  
w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy , dokonanych  
na koniec każdego miesiąca na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej 
( przypis i odpis ). Ewidencja szczegółowa winna być prowadzona według 
dłużników i podziałek klasyfikacji podatkowej.Na stronie Wn konta 221 ujmuje 
się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych 
i zwrot nadpłat, na stronie Ma wpłaty należności oraz odpisy.Saldo Wn  konta 
221 oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych , saldo Ma stan 
zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.  
    
Konto 223 -   „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
    Ewidencja rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 
budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się roczne przeniesienia na 
podstawie sprawozdań budżetowych , zrealizowanych wydatków budżetowych. 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych jednostki.Saldo Ma - stan 
środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku ulega likwidacji 
poprzez księgowanie przelewu na rachunek bieżący jednostki. 
 
Konto 225 -   „Rozrachunki z budżetami” 
    Ewidencja rozrachunków z budżetami z tytułu podatków. Na stronie Wn 
konta 225 ujmuje się wpłaty do budżetu (US) , a na stronie Ma zobowiązania 
wobec budżetu( US). Saldo Wn konta 225 oznacza stan należności , saldo Ma 
stan zobowiązań wobec budżetów. 
 
Konto 226 -   „Długoterminowe należności budżetowe” 
    Ewidencja długoterminowych należności z tytułu należności 
zahipotekowanych oraz sprzedaży ratalnej mienia. Saldo Wn konta 226 oznacza 
wartość należności zahipotekowanych oraz z tytułu rat. 
 
Typowe zapisy            dekretacja 
          Wn  Ma 
1.obciążenie hipoteki ,akt notarialny sprzedaży 
   ratalnej         226  840 
2.przeniesienie należności długoterminowych 
   do krótkoterminowych w wysokości raty 
   należnej na dany rok lub ustanie hipoteki    840  226  
     -księgowanie równoległe Wn 221 –Ma 750  
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Konto 229 -   „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”  
     Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych, w szczególności z tytułu 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ,w sposób zapewniający możliwość 
ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz 
kontrahentów. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i 
zmniejszenie zobowiązań , na stronie Ma zobowiązania , spłatę i zmniejszenie 
należności. Saldo Wn konta 229 oznacza stan należności , saldo Ma stan 
zobowiązań. 
  
Konto 231 -   „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
    Ewidencja rozrachunków z pracownikami jednostki z tytu łu wypłat 
pieniężnych zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń. 
Na stronie Wn ujmuje się wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń , 
potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma ujmuje się 
zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
 
Konto 234 -   „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”  
     Ewidencja należności , roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z tytułów 
innych niż wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się między innymi 
należności z tytułu pożyczek z ZFŚS , należności i roszczenia od pracownika z 
tytułu niedoborów i szkód , zapłacone zobowiązania wobec pracowników, na 
stronie Ma wpływy należności od pracowników. Saldo Wn konta 234 oznacza 
stan należności i roszczeń , saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników. 
 
Konto 240 -   „Pozostałe rozrachunki” 
    Ewidencja należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na 
kontach 201 – 234 , ewidencji i różnego rodzaju rozliczeń a także należności z 
funduszy celowych. Ewidencja szczegółowa winna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, rozliczeń i roszczeń z poszczególnych tytułów. Na stronie Wn 
konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań , na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie 
należności i roszczeń. Saldo  Wn konta 240 oznacza stan należności i roszczeń , 
Saldo Ma stan zobowiązań. 
 
Konto 310 -   „Materiały” 
     Ewidencja zapasów materiałów według cen zakupu np.: paliwo płynne , 
materiały do remontów i konserwacji itp. Ewidencja szczegółowa, ilościowo-
wartościowa, winna zapewnić rodzaj i grupy poszczególnych zapasów.Na 
stronie Wn konta 310 ujmuje się przychody zwiększające stan zapasów , na 
stronie Ma rozchody.Saldo Wn konta 310 oznacza stan zapasów materiałów. 
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Konto 400 -   „Koszty według rodzajów” 
    Ewidencja kosztów prostych według rodzaju. Ewidencję szczegółową 
prowadzi się według pozycji planu finansowego wydatków  z uwzględnieniem 
potrzeb planowania , analizy i sprawozdawczości. Na stronie Wn konta 400 
ujmuje się poniesione koszty.Saldo Wn konta 400 oznacza wysokość 
poniesionych kosztów .W końcu roku obrotowego przenosi się go na konto 860. 
 
Konto 401 -   „Amortyzacja” 
    Ewidencja kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych , od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według 
stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy 
amortyzacyjne . Saldo Wn konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na 
konto 860. 
 
Konto 750 -   „Przychody i koszty finansowe” 
   Ewidencja przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji 
finansowych i kosztów operacji finansowych. Na stronie Wn konta 750 ujmuje 
się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych,na stronie Ma konta 
750 przychody z tytułu dochodów budżetowych . Dochody budżetowe 
ujmowane są  w okresach miesięcznych na podstawie danych rachunkowości 
podatkowych i niepodatkowych dochodów . Saldo konta 750 w końcu roku 
obrotowego przenosi się na konto 860. 
 
Konto 761 -   „Pokrycie amortyzacji” 
   Ewidencja wartości amortyzacji ujętej na stronie Ma konta 401 ,  
w korespondencji z kontem 800. Saldo  konta 761 w końcu roku obrotowego 
przenosi się na konto 860. 
 
Konto 800 -   „Fundusz jednostki” 
   Ewidencja wartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.  
Saldo Ma konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. 
 
Typowe zapisy               dekretacja 
          Wn  Ma 
1.przeksięgowanie, w roku następnym pod datą 
   przyjęcia sprawozdania finansowego, straty 
   bilansowej roku ubiegłego      800  860 
2.pokrycie amortyzacji podstawowych środków 
   oraz wartości niematerialnych i prawnych    800  761 
3.wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych 
   podstawowych środków trwałych     800  011 
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4.przeksięgowanie, w roku następnym pod datą 
   przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku 
   bilansowego roku ubiegłego      860  800 
5.przeksięgowanie zrealizowanych wydatków 
   budżetowych w roku obrotowym     223  800 
6.nieodpłatne otrzymanie środków trwałych    011  800 
 
Konto 810 -   „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu 
      na inwestycje „ 
   Ewidencja równowartości dokonanych wydatków na inwestycje jednostki. 
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się wykorzystanie środków budżetowych na 
finansowanie inwestycji , na stronie Ma równowartość wydatków.Saldo konta 
810 nie występuje. 
 
Konto 840 -   „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 
         przychodów” 
   Ewidencja przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 
rozliczeń międzyokresowych.Na stronie Wn konta 840 ujmuje się zmniejszenie 
lub rozwiązanie rezerwy , lub rozliczeń międzyokresowych poprzez zaliczenie 
ich przychodów do roku obrotowego. Na stronie Ma utworzenie i zwiększenie 
rezerwy oraz powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych 
przychodów. Saldo Ma konta 840 oznacza stan rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów. 
 
Konto 851 -   „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 
   Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Ewidencja szczegółowa winna wyodrębnić wysokość 
zwiększeń i zmniejszeń oraz stan według źródeł. Saldo Ma konta 853 oznacza 
stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
   
Konto 853 -   „Fundusze pozabudżetowe” 
   Ewidencja stanu zwiększeń i zmniejszeń stanu funduszy celowych.Ewidencja 
szczegółowa winna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu 
każdego z funduszy oddzielnie.Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty 
zmniejszające fundusze , strona Ma zwiększenia funduszy.Saldo Ma konta 853 
oznacza stan funduszy celowych. 
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Konto 860 -   „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik     
                                                             finansowy” 
   Ustalenie wyniku finansowego jednostki. 
 
Typowe zapisy              dekretacja 
          Wn  Ma 
1.poniesione wydatki w roku obrotowym    860     400,401 
2.koszty operacji finansowych      860  750 
3.pokrycie amortyzacji       761  860 
4.przeksięgowanie, w roku następnym 
   pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, 
   straty bilansowej roku ubiegłego     800  860 
5.przeksięgowanie, w roku następnym pod datą 
   przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku 
   bilansowego roku ubiegłego      860  800 
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Rozdział III 
 
1.Zapisy na kontach pozabilansowych 
 
Ewidencja szczegółowa na kontach pozabilansowych prowadzona jest według 
podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego na podstawie poleceń 
księgowania w okresach miesięcznych. 
 
Konto 998 -   „Zaangażowanie wydatków budżetowych 
                                                         roku bieżącego” 
   Ewidencja zaangażowania środków budżetowych obciążająca plan finansowy 
danego roku budżetowego, na stronie Ma konta : 
-zaangażowanie umów , decyzji i innych postanowień z lat poprzednich , które 
 będą realizowane w roku bieżącym 
-nieopłacone zobowiązania z roku poprzedniego 
-wartość umów , decyzji i innych postanowień roku bieżącego 
-zwiększenie wartości umów do wysokości kwot przewidzianych na dany cel 
 w planie finansowym wydatków 
-drobne zakupy powodujące równoczesne wystąpienie zaangażowania 
  i wykonania wydatków 
Zmiany umów lub korekty z tytułu zmniejszenia środków na dany cel w planie 
finansowym wydatków roku bieżącego ujmuje się zapisem czerwonym. 
   Na koniec roku księguje się na stronie Wn konta : 
-równowartość wydatków wykonanych w danym roku budżetowym 
-różnicę między sumą zaangażowania wykazanego na stronie Ma konta , 
 a równowartością wydatków wykonanych w danym roku budżetowym 
Saldo Wn konta 998 w wysokości środków umów wieloletnich, 
pod datą 31 grudnia przenosi się na konto 999.  
Saldo konta 998 nie występuje. 

 
Konto 999 -   „Zaangażowanie wydatków budżetowych 
                                                      przyszłych lat” 
   Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat, np.: 
-wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 
-dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok poprzedni obciążające wydatki  
  bieżącego roku 
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 
budżetowych w latach poprzednich , a obciążających plan finansowy roku 
bieżącego, na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 
przyszłych. Saldo Ma konta 999 oznacza zaangażowanie wydatków 
budżetowych lat przyszłych. 
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