
Zarządzenie Nr 34/06  

Wójta Gminy w Czernikowie  

z dnia 20 grudnia 2006r 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont 

 

Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości              

/ Dz.U. z 2002r Nr 76,poz.694 . ze zm./ oraz §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia     

28 lipca 2006r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów                  

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora                        

finansów publicznych/Dz. U. Nr 142,poz.l020. 

Zarządzam, co następuje :                           

§ 1  

Wprowadzić w życie zakładowy plan kont, który stanowi załącznik Nr 1, 2 niniejszego                      
zarządzenia. 

§ 2  

Zobowiązuje się pracowników działu księgowości do zapoznania się i stosowania                             

zakładowego planu kont. 

§ 3  

Za prawidłowe stosowanie zakładowego planu kont odpowiedzialni są kierownicy  

poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk. 
 
§ 4  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 
                    



                                     Załącznik Nr 1 do
     Zarządzenia Wójta Gminy                  

w sprawie zakładowego planu kon 
Zakładowy plan kont                               

Gminy Czernikowo 

I.Wykaz kont 
 
1. Konta bilansowe 
133 - Rachunek budżetu 
134 - Kredyty bankowe 
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych 
138 - Rachunki środków na prefinansowanie 
139 - Inne rachunki bankowe 
140 - Inne środki pieniężne 
222  - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223  - Rozliczenie wydatków budżetowych 
224  - Rozrachunki budżetu 
225  - Rozliczenie niewygasających wydatków 
227  - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 
228  - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych                                 
240 - Pozostałe rozrachunki 
250 - Należności finansowe 
257 - Należności z tytułu prefinansowania 
260 - Zobowiązania finansowe 
268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania 
901 - Dochody budżetu 
902 - Wydatki budżetu 
903 - Niewykonane wydatki 
904 - Niewygasające wydatki 
907  - Dochody z funduszy pomocowych 
908  - Wydatki z funduszy pomocowych 
909  - Rozliczenia międzyokresowe 
960  - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu 
961  - Niedobór lub nadwyżka budżetu 
962  - Wynik na pozostałych operacjach 
967 - Fundusze pomocowe 
968 - Prywatyzacja 
2. Konta pozabilansowe 
991 - Planowane dochody budżetu 
992 - Planowane wydatki budżetu 
993 - Rozliczenia z innymi budżetami 

 

II. Opis kont 
 
1. Konta bilansowe 

Konto 133 - „Rachunek budżetu” 
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.                                 
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księ-
gowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast róż-
nicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie 
dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. 
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące 
kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu,             
w korespondencji z kontem 134. 
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzie-
lonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez 
bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. 
Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu oraz środki na niewygasające wydatki. 
Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 -kwotę wykorzystane- 
go kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.  
Konto 134 - „Kredyty bankowe” 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.  
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. 
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego.  
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu. 



jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie reali-
zowanych przez nie wydatków budżetowych. 
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzysta-
nych na pokrycie wydatków budżetowych.  
Konto 224 - „Rozrachunki budżetu” 
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 
1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu tery-

torialnego;  
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczegól-
nych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 
 Konto 224 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozra-
chunków. 
Konto 225 - „Rozliczenie, niewygasających wydatków” 
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewyga-
sających wydatków. 
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jedno-
stek budżetowych. 
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewyko-
rzystanych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń                                             
z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydat-
ków. 
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżeto-
wym na realizację niewygasających wydatków. 
Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” 
Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomo-
cowych. 
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych spra-
wozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907. 
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez   
jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137. 
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 
jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów.         
Konto 227 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych okresowymi sprawozdaniami,                    
lecz nieprzekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych. 
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy pomocowych,                
lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. 
Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” 
Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków          
funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków 
jednostek w korespondencji z kontem 137. 
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawoz-
dań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908. 
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 
jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze  
środków funduszy pomocowych. 
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewy-
korzystanych na pokrycie wydatków.  
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki” 
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozli-
czeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, 260. 
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów 
oraz według kontrahentów. 
Konto 240 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 - stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.                
Konto 250 - „Należności finansowe” 
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych 
pożyczek. 
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszcze- 
gólnymi kontrahentami według tytułów należności.  
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma - stan nadpłat  
z tytułu należności finansowych. 

 
 
 



Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”  
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, 
w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku 
bankowym. 
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.  
Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu 
pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków według zasad wyni-
kających dla danego funduszu pomocowego. 
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza-stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachun-
kach bankowych. 
Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie” 
Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwar- 
tych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu pań-
stwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności: 
1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa; 
2) wykorzystania pożyczek; 
3) zwrotu pożyczek. 
Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić 
pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku. 
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę. 
Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych 
oraz sposobu ich wykorzystania. 
Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych ra-
chunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.  
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe” 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych 
innych niż środki budżetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych. 
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na ich rodzaje. 
 Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach 
bankowych. 
Konto 140 - „Inne środki pieniężne” 
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 
1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie spra-

wozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego; 
2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżeto-

wych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym; 
3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych  
 wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. 
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane bieżąco lub tylko na 
przełomie okresów sprawozdawczych. 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - wpływ środków pieniężnych                 
w drodze na rachunek budżetu. 
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 
Konto 222 –„Rozliczenie dochodów budżetowych” 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów 
budżetowych oraz z urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu  
państwa. 
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące  
organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.  
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki bu-
dżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133. 
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 
jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów 
budżetowych. 
Konto 222 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz 
nieprzekazanych na rachunek budżetu. 
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące  
organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.  
Konto 223 -„Rozliczenie wydatków budżetowych” 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków 
budżetowych. 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych,  
w korespondencji z kontem 133. 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okreso-
wych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. 
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 



finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się. powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma - ich 
zmniejszenie.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszcze-
gólnymi kontrahentami według tytułów należności. 
Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach pre-
finansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.  
Konto 260 - „Zobowiązania finansowe” 
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych,  
a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. 
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość 
zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi 
kontrahentami według tytułów zobowiązań. 
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma - 
stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” 
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania  
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinan-
sowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszcze-
gólnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągnię-
tych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. 
Konto 901 - „Dochody budżetu” 
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu. 
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budż,etu na konto 961.  
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 
1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, a w zakresie dochodów budżetu państwa również na 

podstawie sprawozdań budżetowych urzędów obsługujących organy podatkowe, w korespondencji z kontem 222; 
2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w ko-

respondencji z kontem 224; 
3) inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133; 
4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224; 
5) własne, w korespondencji z kontem 133. 
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według  
podziałek klasyfikacji. 
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. 
Konto 902 - „Wydatki budżetu” 
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.  
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki: 
1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223; 
2) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami, w korespondencji z kontem 224; 
3) własne, w korespondencji z kontem 133. 
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budżetowych na konto  
961. 
Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według  
podziałek klasyfikacji. 
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. 
Konto 903 - „Niewykonane wydatki” 
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. 
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych 
w korespondencji z kontem 904. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 
Konto 904 - „Niewygasające wydatki” 
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań 

budżetowych w korespondencji z kontem 225; 
2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe. 
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. 
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnię-
cia planu niewygasających wydatków. 
Konto 907 - „Dochody z funduszy pomocowych” 
Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. 
Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 967. 
Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych. 



Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów poszczególnych 
funduszy według ich rodzajów. 
Konto 908 - „Wydatki z funduszy pomocowych”  
Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.  
Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków fun-
duszy pomocowych. 
Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na konto 967. 
Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych 
funduszy pomocowych.  
Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe”  
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich  
tytułów. 
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 
Konto 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” 
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubiegłych.  
W ciągu roku kont© 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowa-
nych niedoborów lub nadwyżek budżetu. 
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 
odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. 
 Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwy-
żki budżetu. 
Konto 961 - „Niedobór lub nadwyżka budżetu” 
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki, z wyjątkiem części dotyczącej fi-
nansowania programów ze środków pomocowych. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku 
wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu  
roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901. 
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budże-
tu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. 
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma - stan 
nadwyżki. 
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 
 960. 
Konto 962 - „Wynik na pozostałych operacjach” 
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.  
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z ope-
racjami budżetowymi. 
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne                  
związane z operacjami budżetowymi. 
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma 
oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. 
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960. 
Konto 967 - „Fundusze pomocowe” 
Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a na stronie Ma - saldo  
konta 907. 
Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określo-
nych w przepisach dotyczących każdego funduszu. 
Konto 967 może wykazywać saldo Wn lub Ma oznaczające stan zaangażowania funduszy pomocowych. 
Konto 968 - „Prywatyzacja” 
Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. 
Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma - przychody z tytułu prywatyzacji. 
Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji.  
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji. 

2. Konta pozabilansowe 
Konto 991 - „Planowane dochody budżetu” 
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. 
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. 
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. 
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. 
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991. 
Konto 992 - „Planowane wydatki budżetu” 
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. 
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.  
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.  
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. 
 



Konto 993 - „Rozliczenia z innymi budżetami” 
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji 
na kontach bilansowych.  
Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. 
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych 
budżetów.  
Konto 993 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań. 
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I. Wykaz kont 
 
1. Konta bilansowe 
Zespól 0 - Majątek trwały 
011 - Środki trwałe 
013 - Pozostałe środki trwałe 
014 - Zbiory biblioteczne 
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 
016 - Dobra kultury 
017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
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  
077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) 
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe  
101 - Kasa 
130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych 
131 - Rachunki bieżące 
132 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych 
134 - Kredyty bankowe 
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych 
138 - Rachunki środków na prefinansowanie 
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 
222  - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223  - Rozliczenie wydatków budżetowych 
224  - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych 
225  - Rozrachunki z budżetami 
226  - Długoterminowe należności budżetowe 
227  - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 
228  - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne  
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami  
240 - Pozostałe rozrachunki 
257 - Należności z tytułu prefinansowania  
268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania  
290 - Odpisy aktualizujące należności 
Zespół 3 - Materiały i towary                                 
300 - Rozliczenie zakupu                                    
310 - Materiały                                                       
330 - Towary 
340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
400  - Koszty według rodzajów 
401  - Amortyzacja 
490 - Rozliczenie kosztów 
Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
500 - Koszty działalności podstawowej 
530 - Koszty działalności pomocniczej 
550 - Koszty zarządu 
580 - Rozliczenie kosztów działalności 
Zespół 6 - Produkty 
600 - Produkty gotowe i półfabrykaty 
 
 
 



3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego             

przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej; 
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych 
oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. 
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości 
początkowej.  
Konto  014 – „Zbiory biblioteczne”  
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, 
fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. 
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bi-
bliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.  
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności: 
1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych; 
2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych. 
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności: 
1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania; 
2) niedobory zbiorów bibliotecznych. 
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. 
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich warto-
ści. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów biblio-
tecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach. 
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.  
Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek” 
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub 
nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce    organizacyj-
nej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.  
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności: 
1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości 

wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki; 
2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przed-

siębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego; 
3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która                 

zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego. 
Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności: 
1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazane-

go spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia 
sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom; 

2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przed-
siębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom. 

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organi-
zacyjnej wraz z załącznikami. 
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki 
organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji  orga-
nu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejęte-
go na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób. 
Konto 016 - „Dobra kultury” 
Konto 016 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.  
Na stronie Wn konta 016 ujmuje się w szczególności: 
1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych; 
2) nadwyżki. 
Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności: 
1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania; 
2) niedobory. 
Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia. 
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.  
Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednostce.  
Konto 017 - „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy” 
Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego. 
Konto działa według zasad analogicznych do konta 011.  
Konto 020  - „Wartości niematerialne i prawne” 
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i praw-
nych. 
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości  
początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niemate-
rialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych. 



Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.           
Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe” 
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności: 
1) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych; 
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym                   
niż rok; 
3) innych długotrwałych aktywów finansowych. 
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów fi- 
nansowych. _ 
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 praw-
nych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401. 
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środ-
ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont  
011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. 
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych. 
Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” 
 Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.  
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. 
Na strome Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środ-
ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowa-
nych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej,   
a także stanowiących niedobór lub szkodę. 
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz warto-
ści 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 077 - „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” 
Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według analogicznych  
zasad jak konto 071. 
Konto 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” 
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.  
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 
1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakre-
sie; 
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania, maszyn, urządzeń                     
oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospo-
darczej; 
3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),                
które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego; 
4) rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi. 
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności: 
1) środków trwałych; 
2) wartości niematerialnych i prawnych; 
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji; 
4) rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi. 
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji  
według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po-
szczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 

 ) Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”  
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji: 
1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach; 
2) krótkoterminowych papierów wartościowych; 
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach; 
4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych; 
5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 



Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkotermino-
wych papierów wartościowych. 
Konto 101 - „Kasa”  
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.  
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedo-
bory kasowe. 
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie: 
1) stanu gotówki w walucie polskiej;  
2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na poszczególne waluty 
 obce; 
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym. 
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 
Konto 130 - „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej  
z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.  
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych: 
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego 
 stopnia, w korespondencji z kontem 223; 
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według po-    

działek  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 budżetowej, w tym również środki pobrane                  

do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków   bu-
dżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222; 
3) okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dyspo-

nentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223. 
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgod-
ność zapisów między jednostką a bankiem. 
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. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie 
 sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - na stronę Wn konta 800.  
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budż-
etowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 
1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza                   

stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku; 
2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza                    

stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane                
do budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu: 
1) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223; 
2) do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222. 

) Konto 131 - „Rachunki bieżące” 
Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej zakładów budżetowych i gospodarstw po-
mocniczych znajdujących się na rachunku bankowym. 
Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachun-
ku bankowego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 131 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych. 
Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.  

) Konto 132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”  
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych jed-
nostek budżetowych. 
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pobranych tytułem dochodów własnych na rachunek bankowy, a na  
stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostki 
budżetowej. 
Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych oraz według  
pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego każdego tytułu dochodów własnych. 
Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów  
własnych. 
Konto  134  - „Kredyty bankowe” 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwe-
stycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe. 
Na strome Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma - kredyty udzielone jednostce przez bank i przelane  
na rachunek bieżący lub inwestycyjny. 
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przelanych na rachunki 
jednostki. 



Konto 135  - „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” 
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka.  
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachun-
ków bankowych. 
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 137  - „Rachunki środków funduszy pomocowych” 
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnio-
nych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz in-
nych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachun-
kach bankowych. 
Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić  
pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.  
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków. 
Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu  
ich wykorzystania. 
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodręb-
nionych rachunkach bankowych.  
Konto 138  - „Rachunki środków na prefinansowanie” 
Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwar-
tych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu pań-
stwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności: 
1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa; 
2) wykorzystania pożyczek; 
3) zwrotu pożyczek. 
Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić 
pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku. 
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę. 
Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych 
oraz sposobu ich wykorzystania. 
Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych ra-
chunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.  
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe” 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach banko-
wych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. 
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: 
1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową; 
2) czeków potwierdzonych; 
3) sum depozytowych; 
4) sum na zlecenie; 
5) środków obcych na inwestycje. 
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z związku  z czym musi zachodzić 
pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.   
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum depo-
zytowych 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 podział wydzielonych środków na rodzaje, a także  
według kontrahentów. 
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach 
bankowych. 
Konto 140   - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” 
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których  war-
tość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pienię-
żnych w drodze. 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienię- 
żnych. _ 
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 
1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych; 
2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych             

środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce; 
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym             

osobom za nie odpowiedzialnym. 
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środ-
ków pieniężnych. 
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia” 
Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. 



Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód                         
i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.                                        
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozra-
chunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spor-
nych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszcze-
gólnych walut.  

) 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 fi-
nansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych,  
które ujmowane są na koncie 221. 
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zo-
bowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań kra-
jowych 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 budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płat-
ności przypada na dany rok budżetowy. 
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty  
nadpłat. 
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) nale-
żności. 
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu  
mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (za-
ległości i nadpłaty). 
Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. 
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – 
stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.  
Konto 222  - „Rozliczenie dochodów budżetowych” 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych.  
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130.  
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych do-
chodów 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 nie-
przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.  
Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych. 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowa-

nych wydatków budżetowych na konto 800; 
2) okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych, w ko-

respondencji z kontem 130. 
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków bud-
żetowych jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.  
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków 
budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków bu-
dżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.  
Konto 224  - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych” 
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych. 
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma - wartość dotacji 
uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanych dota-
cji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji. 
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w 
którym zostały przekazane. 
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na  
koncie 221. 
Konto 225  - „Rozrachunki z budżetami” 
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków 
obrotowych, wpłaty zysku do budżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. 
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i  
wpłaty od budżetów. 
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każ-
dego 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, a w szczegól-
ności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych pod-
ległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w 
decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.  
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności: 
1) wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego w wysokości ustalonej w umowie, 

w korespondencji z kontem 015; 
2) inne długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840. 
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności: 
1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w korespon-

dencji z kontem 855; 
2) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok oraz usta-

nie hipoteki, w korespondencji z kontem 221. 
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych jednostek, przekazanego do  
odpłatnego korzystania, oraz wartość należności zahipotekowanych, oraz wartość długoterminowych należności.  
Konto 227  - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” 
Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomoco-
wych. 
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy pomocowych lub  
zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. 
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych.  
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych 
programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów. 
Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki.  
Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków fundu-
szy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.  
Konto 228  - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” 
Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub  
środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze  
środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w korespondencji  
z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 lub 138.  
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację 
programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek. 
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków poszcze-
gólnych funduszy pomocowych. 
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych tytułem prefi-
nansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.  
Konto 229  - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu  
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania,  
spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań 
według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia. 
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań. 
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pie-
niężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności na-
leżności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.  
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 
1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń; 
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń; 
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń; 
4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki  
z tytułu wynagrodzeń. 
Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodze-
nia. 
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 z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. 
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wo-
bec 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, a także  
krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. 
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie  
Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.    
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z po-
szczególnych tytułów. 
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.  
Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania” 
Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma - ich 
zmniejszenie. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszcze-
gólnymi kontrahentami według tytułów należności. 
Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach pre-
finansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.  
Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” 
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania  
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w ramach prefinan-
sowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszcze-
gólnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągnię-
tych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. 
Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności” 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności przypisanych, a nie-
wpłaconych. 
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych  
przez kontrahentów jednostki.  
Zespół 3 - „Materiały i towary” 
Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i towarów (konta 330  
i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300). 
Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych  
i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich 
poniesienia. 
Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się według cen ewidencyj-
nych. Gdy cena ewidencyjna różni się od ceny rzeczywistej, należy wyodrębnić odchylenia od cen rzeczywistych na kon-
cie 340. Rozliczenie odchyleń następuje według zasad określonych w zakładowym planie kont. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według  
miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów 
objętych ewidencją ilościowo-wartościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup.  
Konto 300 - „Rozliczenie zakupu” 
Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług,  
a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych.  
Na stronie Wn 300 konta ujmuje się: 
1) faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej 

„podatkiem VAT”; 
2) podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie. 
Na stronie Ma konta 300 ujmuje się: 
1) wartość przyjętych dostaw i usług; 
2) naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu określonych warunków; 
3) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego dotyczący składników majątku 

obrotowego zwiększający ich wartość lub obciążający właściwe koszty albo rozliczenia międzyokresowe kosztów                     
czynne; 

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

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: 
1) odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia; 
2) koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców; 
3) opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie; 



4) niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie; 
5) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców. 
Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary w drodze), a saldo  
Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych. 
Konto 300 może być wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych na ko-
niec okresu sprawozdawczego.  

) Konto 310 - „Materiały” 
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w magazynach 
własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie. 
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartościśtanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniej-
szenia. 
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu, nabycia lub w stałych  
cenach ewidencyjnych. 
 Konto 330 - „Towary” 
Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów. 
Ewidencją na tym koncie obejmuje się towary znajdujące się zarówno we własnych magazynach, punktach sprzedaży,  
punktach przerobu, jak również w magazynach obcych i przerobie obcym. 
Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma - jego zmniej-
szenia. 
Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach zakupu, nabycia lub w stałych ce-
nach ewidencyjnych. 
Konto 340 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” 
Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i artykułów spożywczych usta-
loną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich rzeczywistą ceną zakupu lub nabycia.  
Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stronie Ma - odchyle-
nia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na dotyczące materiałów, towa-
rów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem na grupy zapasów. 
W jednostkach handlu detalicznego oraz zakładach gastronomicznych będących podatnikami podatku -VAT, pro-
wadzących wyłącznie ewidencję wartościową zapasów według cen sprzedaży, należy w ewidencji szczegółowej wyod-
rębnić odchylenia kredytowe z tytułu planowanej marży oraz z tytułu zarezerwowanego podatku VAT.  
Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów materiałów i towarów 
ujętych na kontach 310 i 330. 
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 
Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich  
rozliczenia. 
Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych.  
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych - zgodnie z odrębnymi przepisami - z funduszy celowych 
i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczaj-
nych. 
Konto 400 - „Koszty według rodzajów” 
Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. 
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb 
planowania, analizy i sprawozdawczości. 
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Saldo  
konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  
Konto 401 - „Amortyzacja” 
Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od któ-
rych odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma - przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik 
finansowy. 
Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amorty-
zacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  
Konto 490 -„Rozliczenie kosztów” 
Konto 490 w jednostkach nieprowadzących kont zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” służy do  
ujęcia: 
1) w korespondencji z kontem 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty” wartości wytworzonych i przyjętych do magazynu  

wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej według cen sprzedaży netto; 
2) w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów" kosztów rozliczanych w czasie (w okresach 

późniejszych), które ujęte były na koncie 400 w wartości poniesionej; 
3) zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty, w korespondencji z kontem 640 

„Rozliczenia międzyokresowe kosztów”; 
4) kosztów zgromadzonych na koncie 700 oraz kosztów niewliczanych do sprzedanych produktów i towarów, lecz                    

wprost obciążających wynik finansowy oraz ewentualne koszty zakupu i sprzedaży towarów i materiałów ujęte na                
kontach 730 i 760. 

W jednostkach prowadzących konta zespołu 5 konto 490 służy do: 
1) przeniesienia na konta zespołu 5 i zespołu 6 kosztów prostych zewidencjonowanych w ciągu okresu sprawozdawcze-                    

go na koncie 400,401; 
2) przeniesienia na konto 640 kosztów rozliczanych w czasie, które ujęte były na koncie 400, 401 w wartości poniesio-

nej; 



3) ujęcia łącznej kwoty kosztów uzyskania przychodów zewidencjonowanych na kontach zespołu 7.                               
Na stronie Wn konta 490 ujmuje się: 
1) koszt własny sprzedanych produktów odpowiadający rzeczywistym kosztom wytworzenia sprzedanych produktów,                          

w korespondencji z właściwym kontem zespołu 7, oraz koszty niewliczane do wartości produktów, lecz obciążające                
wynik finansowy danego okresu, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 5 (koszty zarządu, handlowe i sprze-
daży); 

2) zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych, w korespondencji z kontem 640. 
Na stronie Ma konta 490 ujmuje się poniesione koszty rodzajowe, zewidencjonowane na koncie 400,401 i niepodlegające 
rozliczeniu w czasie, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 5, oraz przypadające na przyszłe okresy, w kore- 
spondencji z kontem 640.  
Na stronie Wn konta 490 ujmuje się również, w korespondencji z kontem 760, przychody ze sprzedaży wewnętrznej pro-
duktów oraz na stronie Wn lub Ma - zmiany stanu produktów spowodowane w szczególności zdarzeniami losowymi, nie-
doborami lub nadwyżkami. 
Księgowania te mogą być dokonywane bieżąco, jednocześnie z zapisami na kontach zespołu 5, 6 i 7, albo okresowo, 
w łącznej sumie równej różnicy między kwotą odpowiadającą zmianie stanu produktów a saldem konta 490.  
Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę stanu zapasów produktów gotowych, produkcji niezakończonej i rozliczeń 
międzyokresowych kosztów na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku.  
Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860.  
Zespół 5 - „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” 
Konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” służą do ewidencji i rozliczenia kosztów w układzie 
kalkulacyjnym. 
Nie ujmuje się na kontach zespołu 5 kosztów finansowanych - zgodnie z odrębnymi przepisami - z funduszy specjalnych  
lub funduszy celowych, a także pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych, kosztów inwestycji  
i strat nadzwyczajnych. 
Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy: 
1) charakter, rozmiary działalności lub organizacja jednostki wymagają ustalania struktury kosztów poszczególnych ty- 

pów lub odmian jej działalności, w tym także według miejsc ich powstawania; 
2) w jednostce wytwarzane są produkty, których koszt podlega kalkulacji. 
Na stronie Wn kont zespołu 5 ujmuje się: 
1) poniesione koszty rodzajowe ujęte uprzednio na koncie 400, 401, w korespondencji ze stroną Ma konta 490; 
2) koszty rozliczane w czasie, w korespondencji ze stroną Ma konta 640; 
3) wydanie półfabrykatów do produkcji w jednostkach, które prowadzą ich ewidencję ilościowo-wartościową, w kore-

spondencji ze stroną Ma konta 600. 
Na stronie Ma kont zespołu 5 ujmuje się: 
1) rzeczywisty koszt wytworzonych produktów gotowych (Wn konto 580 lub Wn konto 700), jeżeli po zakończeniu wy-

twarzania produktów zalicza sieje do produkcji sprzedanej (w tym na własne potrzeby); 
2) przychody półfabrykatów w jednostkach, które prowadzą ich ewidencję ilościowo-wartościową (Wn konto 600 lub                   

580); 
3) koszty zaliczane do wyniku finansowego bieżącego okresu, lecz niewliczane do kosztu własnego produktów (koszty  

handlowe, koszty zarządu i koszty sprzedaży - Wn konto 490); 
4) koszty do rozliczenia w czasie (Wn konto 640). 
Na stronie Wn jednych kont zespołu 5 i jednocześnie na stronie Ma innych kont zespołu 5 księguje się świadczenia wza-
jemne poszczególnych działalności. 
Na koniec roku obrotowego konta zespołu 5 (z wyjątkiem kont 550 i 580) mogą wykazywać salda Wn, oznaczające pro-
dukcję w toku, w jednostkach prowadzących ewidencję półfabrykatów na koncie 600 lub produkcję niezakończoną w jed-
nostkach prowadzących ewidencję półfabrykatów na kontach zespołu 5. 
Konto 500 - „Koszty działalności podstawowej”  
Konto 500 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej.  
Na stronie Wn konta 500 ujmuje się koszty działalności podstawowej. 
Na stronie Ma konta 500 ujmuje się rozliczone koszty działalności podstawowej (wartość wytworzonych produktów,  
koszty sprzedaży, koszty handlowe). 
Do konta 500 może być prowadzona ewidencja szczegółowa, umożliwiająca: 
1) ustalenie wysokości kosztów poszczególnych rodzajów działalności podstawowej z dalszym podziałem na koszty: 

a) zaliczane do wartości wytworzonych produktów i produkcji niezakończonej, 
b) obciążające wynik finansowy okresu sprawozdawczego, a w szczególności koszty sprzedaży, koszty handlowe; 

2) ustalenie struktury kosztów działalności podstawowej według pozycji kalkulacyjnych. 
W końcu roku saldo konta 500 może wykazywać stan produkcji niezakończonej (w toku). 
Konto 530 - „Koszty działalności pomocniczej” 
Konto 530 służy do ewidencji kosztów działalności prowadzonej przez komórki jednostki, których głównym celem jest: 
1) świadczenie usług, w szczególności usług transportowych, sprzętowych, remontowych, na rzecz innych komórek tej          

jednostki, w tym na rzecz komórek wykonujących działalność podstawową; 
2) wytwarzanie na własne potrzeby jednostki energii oraz materiałów; 
3) wykonywanie we własnym zakresie inwestycji; 
4) pełnienie innych funkcji pomocniczych (stołówki, domy mieszkalne, obiekty socjalne). 
Zasady działania konta 530 oraz prowadzenie ewidencji szczegółowej są analogiczne do konta 500. 
W końcu roku saldo konta wykazuje wartość produkcji niezakończonej (w toku). 
Konto 550 - „Koszty zarządu” 
Konto 550 służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako całością (kosztów 
ogólnoadministracyjnych) oraz kosztów ogólnych dotyczących danej jednostki jako całości (a w szczególności utrzyma-
nie terenu, straż przemysłowa i przeciwpożarowa). 



Na stronie Wn konta 550 ujmuje się koszty proste oraz koszty złożone, a w szczególności koszty świadczeń działalności 
pomocniczej, a także zużycie materiałów, towarów i produktów na potrzeby reprezentacji i reklamy.  
Na stronie Ma konta 550 ujmuje się przeniesienie kosztów działalności zarządu na konto 490 lub konto 640.  
Do konta 550 może być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie struktury kosztów zarządu w spo-
sób ułatwiający ich analizę i kontrolę.  
Konto 550 nie może wykazywać salda na koniec roku.  
Konto 580 - „Rozliczenie kosztów działalności” 
Konto 580 służy do porównania kosztu wytworzenia poszczególnych produktów lub ich grup z wartością wytworzonych 
produktów wyrażoną w cenach ewidencyjnych. 
Na stronie Wn konta 580 ujmuje się, w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 5, rzeczywisty koszt wytworze-
nia produktów, a na stronie Ma - wartość tych produktów w cenach ewidencyjnych, w korespondencji z odpowiednimi 
kontami zespołu 6 lub 7. 
Różnica między wartością produktów ustaloną w rzeczywistym koszcie wytworzenia i w cenach ewidencyjnych podlega  
- jako odchylenie od cen ewidencyjnych produktów - przeniesieniu na konto 620 lub 700. 
Prowadzenie konta 580jest zbędne, jeżeli ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia gotowych produktów nie wymaga  
jego stosowania. 
Do konta 580 można nie prowadzić ewidencji szczegółowej.  
Konto 580 nie może wykazywać salda na koniec roku.  
Zespół 6 „Produkty” 
Konta zespołu 6 „Produkty” służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz kosztów rozliczonych  
w czasie. 
Konto 600 - „Produkty gotowe i półfabrykaty” 
Konto 600 służy do ewidencji zapasów wyrobów gotowych oraz robót i usług zakończonych, lecz niesprzedanych do koń-
ca okresu sprawozdawczego, oraz półfabrykatów w jednostkach prowadzących ich ewidencję ilościowo-wartościową. 
Jeżeli przychody, rozchody oraz stany zapasów produktów wycenia się według cen ewidencyjnych, a cena ewidencyjna 
różni się od rzeczywistego kosztu wytworzenia, to na koncie 620 należy wyodrębnić odchylenia pomiędzy ceną ewiden-
cyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia produktów. 
Na stronie Wn konta 600 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu produktów, a na stronie Ma -jego zmniejszenia.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 600 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc  
ich składowania i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów produktów objętych ewidencją 
ilościowo-wartościową i ilościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup. 
Konto 600 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów produktów gotowych oraz ewentualnie półfabryka-
tów. 
Konto 620 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” 
Konto 620 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a ich rzeczywistym kosztem wytworzenia.  
Na stronie Wn konta 620 ujmuje się powstałe odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stronie Ma - 
powstałe odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 620 powinna zapewnić podział odchyleń na dotyczące wyrobów gotowych  
i półfabrykatów. 
Konto 620 może wykazywać saldo Wn lub Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów produktów, korygując  
ich wartość bilansową. 
Konto 640 - „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okre-
sów (rozliczenia bierne). 
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące  
przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich  
rezerwę. 
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okre-
su sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie: 
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie; 
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów. 
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma - rezerwy na wydatki przyszłych okresów.  
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania” 
Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” służą do ewidencji: 
1) przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finanso-

wych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; 
2) podatków nieujętych na koncie 400; 
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. 
Na kontach zespołu 7 ujmuje się również przychody realizowane przez jednostki budżetowe w ramach dochodów  
własnych. 
Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wykonania świadczenia zgodnie z umową kupna-sprzedaży (a w szczegól-
ności wysyłki, odbioru usługi), a w eksporcie wyrobów i towarów - datę przewiezienia ich przez granicę, potwierdzoną 
przez graniczny urząd celny. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy 
i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 
Konto 700 - „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” 
Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej  
działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wy-
tworzenia. 



Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt wytwo-
rzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewi-
dencyjnych, w korespondencji z kontami 500, 530, 580, 600, 620 lub 490. 
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2  
oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5. 
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru podatków  
oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży.  
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860; 
2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.                               
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 
Konto 730 - „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” 
Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu. 
Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330 i 340;  
za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną skorygowaną o odchylenia od tej ceny.  
Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim ze-
społu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5. 
Podatnicy podatku VAT nieżobowiązani do stosowania kas z pamięcią fiskalnąujmująpo stronie Ma konta 730 przychody  
(utargi) łącznie z podatkiem ze sprzedaży towarów. Należny podatek od towarów i usług zawarty w utargach podlega 
przeksięgowaniu Wn konto 730, Ma konto 225.  
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730); 
2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730).                              
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda. 
Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” 
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz in-
nych jednostek na finansowanie działalności podstawowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz 
zakładów budżetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.  
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się: 
1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym oddziałom zakładów budż-

etowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240; 
2) środki pieniężne zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych wykorzystane lub przezna-

czone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub kontem 840; 
3) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w kore-

spondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów otrzymywanych przez jednostki budżetowe, które podlegają 
ujęciu Wn konto 221, Ma konto 750). 

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się: 
1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne, jeżeli ich wyso-

kość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225; 
2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez organ           

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

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne                     
tytuły rozliczeń. 
W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się: 
1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilan-

sujących oddziałów oraz środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w zakładach budżetowych i do-
chodach własnych jednostek budżetowych - na stronę Wn konta 860; 

2) saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej - na stronę Ma konta                 
860. 

Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda. 
Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe” 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji 
finansowych. 
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finanso-
wych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od 
kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realiza-
cji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem 
obciążających inwestycje w okresie realizacji. 
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji fi-
nansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywiden-
dy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz 
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. 
Dochody finansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o rachunkowości podatkowych i niepodatko-
wych dochodów budżetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 okresowo, na podstawie danych z ewidencji podatko-
wej. 
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych  
według pozycji planu finansowego lub: 
1) w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych; należne              

jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności; 
2) w zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. 



W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa prowadzona jest według za- 
sad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową 
stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.  
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750); 
2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).                               
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 
) Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”  
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki,  
w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 730, 740, 750.  
W szczególności na koncie 760 ujmuje się: 
1) na stronie Ma przychody ze sprzedaży materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych przychodów, w tym war-

tość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów; 
2) na stronie Ma przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w jednost-

kach budżetowych, a w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych przychody ze sprzedaży tych skład-
ników w części niepodlegającej przekazaniu do budżetu; 

3) na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobo-
wiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, a na stro-
nie Wn pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, grzywny, odpisane przedawnione, 
umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego          
i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe. 

Konto 760 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji  
zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołu 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów  
(w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołu 5  
lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 760 (w korespondencji ze stroną Ma konta  
490) ujmuje się zwiększenie stanu produktów, a na stronie Ma konta 760 (w korespondencji ze stroną Wn konta 490) uj-
muje się zmniejszenie stanu produktów.  
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie                   

760, w korespondencji ze stroną Ma konta 760; 
2) na stronę Wn konta 860 - wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia oraz pozostałe koszty opera-

cyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760; 
3) na stronę Ma konta 860 - przychody ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych na koncie 760 oraz  pozo-

stałe przychody operacyjne, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 
Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji” 
Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. 
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma - równowartość amor-
tyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800.  
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.  
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów.  
Konto 800 - „Fundusz jednostki” 
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi 
przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego                      

z konta 860; 
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222; 
3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku finansowego                      

z konta 820; 
4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje                     

z konta 810; 
5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
6) różnice z aktualizacji środków trwałych; 
7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji. 
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku                      

ubiegłego z konta 860; 
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223; 
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 
4) różnice z aktualizacji środków trwałych; 
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniej-
szeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej księgowości obejmującej różne jednostki, dla któ-
rych ustala się odrębnie wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową 
prowadzi się również według poszczególnych jednostek. 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 



Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii 
Europejskiej, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek. 
Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość tej części zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których  
realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej. Zapisy  
na tym koncie są dokonywane również wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie następuje ze środków własnych jednostki,  
środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub  
umową nastąpi refundacja ze środków pomocowych. W projektach współfinansowanych środkami z budżetu jednostki  
budżetowe ujmują część podlegającą współfinansowaniu lub zaliczkowemu finansowaniu ze środków ujętych w planie  
na wydatki budżetowe na koncie 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” lub 999 - „Zaanga-
żowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.  
Na stronie Wn konta 997 ujmuje się: 
1) równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych; 
2) równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze środków funduszy 

pomocowych. 
Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli tę część wartości umów, decy-
zji i innych porozumień lub postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków funduszy pomocowych 
na cele wskazane w przepisie lub umowie. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 997 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków każdego pro-
jektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego. 
Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każ-
dego programu. 
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. 
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, któ-
rych wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. 
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyod-
rębnieniem planu niewygasających wydatków.  
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 
Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających  
wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich,  
a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków 
przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyod-
rębnieniem planu niewygasających wydatków. 
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przy-
szłych. 


