
 

 

 

 

 

Zakładowy Plan Kont 

 

 

§ 1. Zakładowy Plan Kont stanowi: 

1) usystematyzowany wykaz kont księgi głównej (kont syntetycznych), z podaniem ich symboli i 

nazw, przeznaczony do rejestracji posiadanych  i eksploatowanych w KGP środków 

gospodarczych, źródeł ich  finansowania i zachodzących w nim zmian; 

2) opis przyjętych w KGP zasad klasyfikacji zdarzeń, typowych zapisów kont oraz zasad 

prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. 

 

§ 2.  Konta księgi głównej dzielą się na: 

1) konta bilansowe – służące do ewidencji składników bilansu; 

2) konta pozabilansowe – służące do ewidencji zdarzeń niebędących operacjami gospodarczymi i 

nieujmowanych w bilansie. 

I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (kont syntetycznych) 

Symbol 

konta 
Nazwa zespołu lub konta 

0 Aktywa trwałe 

011 Środki trwałe 

013 Pozostałe środki trwałe 

014 Zbiory biblioteczne 

015 Mienie zlikwidowanych jednostek 

020 Wartości niematerialne i prawne 

023 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 

070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

071 Umorzenie środków trwałych  

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych  

074 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 

075 Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych             

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 
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Symbol 

konta 
Nazwa zespołu lub konta 

1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 

101 Kasa w walucie polskiej 

102 Kasa w walucie obcej 

103 Kasa dochodów budżetowych 

129 Rachunek pomocniczy wydatków niewygasających      

130 Rachunek bieżący wydatków budżetowych 

133 Rachunek bieżący dochodów budżetowych 

135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

136 Rachunek państwowych funduszy celowych 

137 Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

139 Inne rachunki bankowe 

140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

141 Środki pieniężne w drodze w walucie polskiej 

142 Środki pieniężne w drodze w walucie obcej 

2 Rozrachunki i rozliczenia 

201 Rozrachunki z tytułu należności budżetowych od odbiorców 

202 Rozrachunki z tytułu zobowiązań budżetowych wobec dostawców 

206 Rozrachunki z tytułu wydatków niewygasających 

207 
Rozrachunki z tytułu wydatków dokonywanych ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

209 Rozrachunki z tytułu wydatków ze środków europejskich 

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

225 Rozrachunki z budżetami 
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Symbol 

konta 
Nazwa zespołu lub konta 

226 Długoterminowe należności budżetowe 

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich 

228 Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

236 Rozrachunki funduszu socjalnego emerytów policyjnych 

237 Rozrachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

238 Należności pracownicze z tytułu szkód i roszczeń 

243 Rozliczenie wydatków niewygasających 

244 Rozrachunki wewnętrzne jednostki 

245 Wpływy do wyjaśnienia     

246 Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie 

247 Rozrachunki z tytułu sum depozytowych 

249 Pozostałe rozrachunki 

251 Rozrachunki Funduszu Wsparcia Policji 

253 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 

254 Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) 

255 
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług - odwrotne 

obciążenie           

261 Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 

264 Rozliczenie szkód 

266 Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych 

281 Rozrachunki z tytułu inwestycji 

290 Odpisy aktualizujące należności  

3 Materiały i towary 
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Symbol 

konta 
Nazwa zespołu lub konta 

300 Rozliczenie zakupu  

310 Materiały 

311 Materiały Fundusz Wsparcia Policji  

4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

400 Amortyzacja 

401 Zużycie materiałów i energii 

402 Usługi obce 

403 Podatki i opłaty 

404 Wynagrodzenia 

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409 Pozostałe koszty rodzajowe 

7 Przychody, dochody i koszty 

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 Przychody finansowe 

751 Koszty finansowe 

760 Pozostałe przychody operacyjne 

761 Pozostałe koszty operacyjne 

8 Fundusze i wynik finansowy 

800 Fundusz jednostki 

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

inwestycje 

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

852 Fundusz socjalny emerytów policyjnych 

853 Fundusze celowe - Fundusz Wsparcia Policji 
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Symbol 

konta 
Nazwa zespołu lub konta 

855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 

860 Wynik finansowy 

9 Konta pozabilansowe 

905 Środki trwałe w likwidacji 

906 Pozostałe środki trwałe w likwidacji 

907 Środki trwałe obce 

908 Składniki majątku przekazane innym podmiotom do użytkowania 

909 Konto techniczne 

910 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 

919 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 

970 Płatności ze środków europejskich 

976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 Plan finansowy wydatków budżetowych 

981 Plan finansowy niewygasających wydatków    

982 Plan wydatków środków europejskich  

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego 

984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat 

987 Plan dochodów budżetowych 

988 Plan Funduszu Wsparcia Policji 

990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym 

991 Zobowiązania w układzie zadaniowym 

992 Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa 

993 Zaangażowanie Funduszu Wsparcia Policji – roku bieżącego 

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
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II. KOMENTARZ DO KONT SYNTETYCZNYCH   

Zespół 0 - Aktywa trwałe 

Konta zespołu 0 służą do ewidencji: 

- rzeczowych aktywów trwałych – konta 011, 013, 014, 015, 080 

- wartości niematerialnych i prawnych – konto 020, 023 

- umorzenia składników aktywów trwałych – konta 070, 071, 072, 074, 075 
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Konto 011 – „Środki trwałe” 

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

trwałych, związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 

013 i 014.  

Środkami trwałymi są rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym środki 

trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na 

potrzeby jednostki. 

Zalicza się do nich w szczególności: 

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle  

i budynki, a także lokale będące odrębną własnością, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

- ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe o wartości określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

Na koncie 011 ujmuje się wszystkie środki trwałe bez względu na to, czy są używane, czy też 

czasowo lub trwale nieczynne. 

Wartością początkową środków trwałych jest cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych 

w budowie, obejmujące ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 

przystosowania i ulepszenia do dnia przejęcia do używania, w tym również: 

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,  

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość początkową środka trwałego powiększa się o koszt jego ulepszenia, polegającego 

na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, i powodującego, że wartość użytkowa 

tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 

użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych 

przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.  

Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 

dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. 

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji 

właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, jego wyceny dokonuje 

się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.  

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenie stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w 

szczególności:  

- przychody nowych lub używanych środków trwałych, pochodzących z zakupu gotowych środków 

trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków 

trwałych, 

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych:  

a) nowych, w tym pochodzących z centralnego zaopatrzenia,  

b) używanych środków trwałych,  

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,  

- przychody środków trwałych z tytułu darowizn, 
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- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych, dokonywane na skutek aktualizacji 

ich wyceny. 

Na stronie Ma konta 011 księguje się zmniejszenie stanu i wartości początkowej środków trwałych, a 

w szczególności: 

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich sprzedaży lub likwidacji, 

- nieodpłatne przekazanie środków trwałych, 

- ujawnione niedobory środków trwałych,  

- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, dokonywane na skutek aktualizacji ich 

wyceny. 

Do konta 011 należy prowadzić ewidencję szczegółową, umożliwiającą: 

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych, ewidencjonowanych w szczegółowości grup (0, 

1, 2 itd.) środków trwałych, określonych w klasyfikacji środków trwałych, 

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji, 

- ustalenie tytułów zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych, 

- ustalenie komórek organizacyjnych, w których znajdują się poszczególne środki oraz osób, którym 

powierzono środki trwałe. 

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

początkowej. 

Typowe zapisy konta 011  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Zakup środków trwałych oddanych do używania.               300  

2. Oddanie do używania środków trwałych uzyskanych  

w wyniku inwestycji.         080 

3. Zakup środków trwałych sfinansowanych ze środków 

Funduszu Wsparcia Policji.         800 

(zapis równoległy: Wn 853 Ma 251) 

4. Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 

lub w formie darowizny rzeczowej.        800 

5. Otrzymanie środków trwałych w ramach centralnego  

zaopatrzenia.          800 

6. Wartość przejętego na własne potrzeby mienia  

zlikwidowanych jednostek.        800 

(zapis równoległy: Wn 855 Ma 015) 

7. Ulepszenie środka trwałego.        080 

8. Urzędowe zwiększenie wartości początkowej środków  

trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny.      800 

9. Ujawnione nadwyżki środków trwałych.       266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wycofanie z eksploatacji środków trwałych  

na skutek ich sprzedaży lub likwidacji.       800 

2. Nieodpłatne przekazanie środków trwałych.       800 

3. Ujawnione niedobory środków trwałych.       261 

4. Ujawnione szkody w środkach trwałych,  

skutkujące wycofaniem środka trwałego z eksploatacji.      264 

5. Urzędowe zmniejszenie wartości początkowej  

środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny.     800 

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 9 – Poz. 158



 

 

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe” 

Konto 013 jest przeznaczone do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011 i 014, wydanych do używania 

na potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w 

miesiącu wydania do używania. 

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

i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu,  

z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:  

- przyjęcie pozostałych środków trwałych do używania z zakupu lub magazynu,  

- nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu,  

- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych, 

- otrzymanie pozostałych środków trwałych w ramach centralnego zaopatrzenia, 

- przychody pozostałych środków trwałych z tytułu darowizn. 

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:  

- wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji i sprzedaży, 

- ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych w używaniu,  

- nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych. 

Wycena pozostałych środków trwałych odbywa się na zasadach określonych dla podstawowych 

środków trwałych.  

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, jego wyceny dokonuje 

się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych oddanych do używania poszczególnym osobom i komórkom 

organizacyjnym. 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość pozostałych środków trwałych 

znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

Minimalna wartość pozostałych środków trwałych została określona na 600 zł. 

Do grupy asortymentów, które w jednostkach Policji zaliczane będą do pozostałych środków trwałych 

bez względu na cenę nabycia nieprzekraczającą wartości określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych (po spełnieniu definicji środka trwałego, oprócz wymienionych w 

obowiązującym rozporządzeniu MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…) należą: 

– sprzęt teleinformatyczny, 

– sprzęt RTV i AGD, 

– broń, 

– sprzęt oraz narzędzia elektryczne specjalistyczne.  

Typowe zapisy konta 013  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przyjęcie pozostałych środków trwałych do używania:  

a) z zakupu dokonanego ze środków budżetowych,         202, 300 

b) z zakupu dokonanego z wydatków niewygasających,         206, 300 

c) z zakupu dokonanego ze środków europejskich,          209, 300 

d) z zakupu sfinansowanego ze środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,         207, 300 

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 10 – Poz. 158



 

 

e) z zakupu sfinansowanego ze środków Funduszu  

Wsparcia Policji         251 

f) z magazynu,              310, 311 

g) otrzymanych w formie darowizny rzeczowej,      760 

h) otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek budżetowych    072 

i) otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia     800 

j) przyjęcie do używania pozostałych środków trwałych stanowiących 

 pierwsze wyposażenie obiektu       080 

k) przejętego na własne potrzeby mienia zlikwidowanych jednostek   800  

(zapis równoległy: Wn 855 Ma 015 )    

2. Ujawnione nadwyżki pozostałych środków trwałych.     266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania  

na skutek likwidacji lub sprzedaży.        072 

2. Ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.      261 

3. Spisanie z ewidencji pozostałych środków trwałych  

na skutek ujawnionej szkody.         264 

4. Nieodpłatne przekazanie używanych pozostałych  

środków trwałych.          072 
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Konto 014 – „Zbiory biblioteczne” 

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych 

bibliotek naukowych, fachowych i szkolnych.  

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu  

i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 

074.  

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:  

- przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu, 

- otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny rzeczowej, 

- nadwyżki zbiorów bibliotecznych.  

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:  

- rozchody zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji lub sprzedaży,  

- nieodpłatne przekazanie,  

- niedobory zbiorów bibliotecznych.  

Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według ceny zakupu, natomiast przychody 

z tytułu nieodpłatnego otrzymania, darowizny lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym 

oszacowaniem ich wartości.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu 

poszczególnych zbiorów bibliotecznych. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych, znajdujących się 

w jednostce.  

Typowe zapisy konta 014  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przychód nowych książek i zbiorów bibliotecznych  

pochodzących z zakupu.       202, 207, 209, 300 

2. Nieodpłatne otrzymanie od jednostek budżetowych.     074 

3. Otrzymanie książek i zbiorów bibliotecznych w formie  

darowizny rzeczowej.         760 

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne.       266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Rozchód książek i zbiorów bibliotecznych z tytułu likwidacji  

zużytych lub nieprzydatnych zbiorów.       074 

2. Przekazanie nieodpłatne i sprzedaż zbiorów bibliotecznych.     074 

3. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne.       261 

4. Ujawnione szkody.          264 
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Konto 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek” 

Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez 

organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanej podległej jednostce organizacyjnej. 

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:  

- wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, według wartości 

wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki, 

- korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą  

z bilansu zlikwidowanej jednostki, a wartością mienia przekazanego innej jednostce organizacyjnej 

lub sprzedanego. 

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:  

- wartość mienia, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, sprzedanego lub 

przekazanego innym jednostkom,  

- korektę wartości mienia, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu 

zlikwidowanej jednostki, a wartością mienia przekazanego innym jednostkom lub sprzedanego.  

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanej jednostki organizacyjnej 

wraz z załącznikami, określonymi przez przejmujący organ założycielski lub nadzorujący. 

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanej jednostki 

organizacyjnej, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, które nie zostało 

jeszcze zagospodarowane. 

Typowe zapisy konta 015  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wartość bilansowa mienia przyjętego przez organ założycielski  

(nadzorujący) po zlikwidowanej jednostce.      855 

2. Zwiększenie wartości mienia zlikwidowanej jednostki o  

nadwyżkę wartości, wynikającą z wyceny ponad wartość  

bilansową mienia sprzedanego innej jednostce.      855 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wartość mienia przejętego przez organ założycielski  

(nadzorujący) na własne potrzeby.       855 

(zapis równoległy: Wn zesp. 0 Ma 800) 

2. Zmniejszenie wartości mienia zlikwidowanej jednostki o różnicę  

wynikającą z wyceny poniżej wartości bilansowej sprzedanego mienia.  855 

3. Wartość mienia przekazanego nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej.  855 

4. Wartość mienia zlikwidowanego.        855 
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Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne” 

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

niematerialnych i prawnych, do których zalicza się nabyte prawa majątkowe nadające się 

do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 

niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,  

a w szczególności licencje na programy komputerowe, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne. 

Na koncie 020 ewidencjonuje się wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa 

została ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

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

stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia 

dokonywanego według stawek amortyzacyjnych na koncie 070. 

Wartością początkową wartości niematerialnych i prawnych jest cena nabycia, obejmująca ogół 

kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przejęcia do używania, w tym również nie podlegający 

odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jak również koszt obsługi zobowiązań 

zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody 

z tego tytułu. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, jego wyceny dokonuje 

się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu 

czasu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna zapewnić podział według poszczególnych 

składników wartości niematerialnych i prawnych, komórek organizacyjnych, oraz osób 

odpowiedzialnych. 

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

i prawnych w wartości początkowej.  

Typowe zapisy konta 020  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.        281, 300 

2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych ze środków  

Funduszu Wsparcia Policji.         800 

(zapis równoległy: Wn 853 Ma 251) 

3. Otrzymanie nieodpłatne wartości niematerialnych i prawnych.    800 

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne.       266 

5. Otrzymanie wnip w formie darowizny rzeczowej.     800 

6. Otrzymanie wnip w ramach centralnego zaopatrzenia.      800 

7. Wartość wnip przejętych od zlikwidowanych jednostek.     800 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie z ewidencji w wyniku likwidacji lub sprzedaży  

wartości niematerialnych i prawnych.       800 

2. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne.       261 

3. Ujawniona szkoda.          264 

4. Nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych.    800 
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Konto 023 – „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” 

Konto 023 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych 

wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się nabyte prawa majątkowe nadające się do 

gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 

rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności licencje na programy 

komputerowe, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które podlegają umorzeniu w pełnej 

wartości w miesiącu wydania do używania.  

Na koncie 023 ewidencjonuje się pozostałe wartości niematerialne i prawne, których wartość 

początkowa została ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Na stronie Wn konta 023 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie -zmniejszenia 

stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia 

dokonywanego jednorazowo w pełnej wartości na koncie  075. 

Wartością początkową pozostałych wartości niematerialnych i prawnych jest cena nabycia, 

obejmująca ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przejęcia do używania, w tym 

również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jak również 

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, jego wyceny dokonuje 

się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 023 powinna zapewnić podział według poszczególnych 

składników wartości niematerialnych i prawnych, komórek organizacyjnych, oraz osób 

odpowiedzialnych. 

Konto 023 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan pozostałych wartości niematerialnych i 

prawnych w wartości początkowej.  

Typowe zapisy konta 023  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przychód pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu:  

a) z zakupu dokonanego ze środków budżetowych,        202, 300 

b) z zakupu dokonanego z wydatków niewygasających,       206, 300 

c) z zakupu dokonanego ze środków europejskich,        209, 300 

d) z zakupu sfinansowanego ze środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,        207, 300 

e) z zakupu sfinansowanego ze środków Funduszu Wsparcia Policji,   251 

f) otrzymanych w formie darowizny rzeczowej,     760 

g) otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek budżetowych,              075  

h) otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia.     800 

2. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne.        266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie z ewidencji w wyniku likwidacji lub sprzedaży   

pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.               075 

2. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne.       261 

3. Spisanie z ewidencji pozostałych wnip wskutek ujawnionej szkody.   264 

4. Nieodpłatne przekazanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.             075 
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Konto 070 – „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” 

Konto 070 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, 

które podlegają umorzeniu według rocznych stawek amortyzacyjnych, stosowanych przez jednostkę.  

Odpisy umorzeniowe od tych składników majątkowych, dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich 

wartości na skutek używania lub upływu czasu, ujmowane są w korespondencji z kontem 400. 

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się 

drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jej wartości początkowej na ustalony okres 

amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości 

niematerialnych i prawnych do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania 

wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową wartości 

niematerialnych i prawnych. Na dzień przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania 

należy ustalić okres lub stawkę i metodę ich amortyzacji.  

Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jednostka  

przyjmuje  stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne można umarzać i amortyzować jednorazowo za okres całego roku. 

Na stronie Ma konta 070 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej wartości niematerialnych i prawnych.  

Ewidencję szczegółową do konta 070 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do konta 

020. Do kont 020 i 070 można prowadzić - w księgach pomocniczych - wspólną ewidencję 

szczegółową. 

Konto 070 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych 

i prawnych.  

Typowe zapisy konta 070  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie dotychczasowego umorzenia wartości  

niematerialnych i prawnych:  

a) sprzedanych lub postawionych w stan likwidacji  

na skutek zniszczenia, zużycia,       800 

b) z tytułu ujawnionego niedoboru,       261 

c) z tytułu ujawnionej szkody,        264 

d) w wyniku nieodpłatnego przekazania.       800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Odpisy umorzeniowe.         400 

2. Wartość umorzenia wnip otrzymanych nieodpłatnie  

lub w formie darowizny rzeczowej.        800 

3. Wartość umorzenia wnip przejętych na własne 

potrzeby od zlikwidowanych jednostek.       800 
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Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych” 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają 

umorzeniu według rocznych stawek amortyzacyjnych, stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe od tych składników majątkowych, dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich 

wartości na skutek używania lub upływu czasu, ujmowane są w korespondencji z kontem 400. 

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą 

systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej 

zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, 

sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Na dzień przyjęcia środków trwałych do używania należy 

ustalić okres lub stawkę i metodę ich amortyzacji.  

Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji środków trwałych jednostka przyjmuje stawki określone 

w przepisach  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Środki trwałe można umarzać i amortyzować jednorazowo za okres całego roku. 

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

początkowej środków trwałych.  

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do konta 

011. Do kont 011 i 071 można prowadzić - w księgach pomocniczych - wspólną ewidencję. 

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych.  

Typowe zapisy konta 071  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych: 

a) sprzedanych lub postawionych w stan likwidacji  

na skutek zniszczenia, zużycia,       800 

b) z tytułu ujawnionego niedoboru,       261 

c) z tytułu ujawnionej szkody, skutkującej wycofaniem  

środka trwałego z eksploatacji,        264 

d) w wyniku nieodpłatnego przekazania.       800 

2. Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia wskutek aktualizacji  

wartości środków trwałych.        800 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Odpisy umorzeniowe.         400 

2. Wartość umorzenia środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 

lub w formie darowizny rzeczowej.       800 

3. Wartość umorzenia środków trwałych przejętych  

na własne potrzeby od zlikwidowanych jednostek.     800 

4. Urzędowe zwiększenie wartości umorzenia w związku z  

aktualizacją wyceny środków trwałych.        800 
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Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych” 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych 

podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, przez spisanie w koszty  

w miesiącu wydania ich do używania.  

Na koncie 072 ujmuje się umorzenie:  

- środków dydaktycznych, służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

szkołach, 

- odzieży i umundurowania,  

- mebli i dywanów,  

- inwentarza żywego,  

- pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej  

w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są 

uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 

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

początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo. 

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

pozostałych środków trwałych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.  

Typowe zapisy konta 072  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie z ewidencji wartości umorzenia pozostałych środków 

trwałych, wycofanych z używania z tytułu: 

a) likwidacji i sprzedaży,         013 

b) niedoborów inwentaryzacyjnych,       261 

c) ujawnionej szkody,         264 

d) nieodpłatnego przekazania.        013 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Jednorazowe odpisy umorzeniowe w pełnej wartości nowych,  

wydanych do używania pozostałych środków trwałych.        401, 853 

2. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych środków trwałych 

otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek.      013 

3. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych środków trwałych 

otrzymanych w formie darowizny.       401 

4. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych środków trwałych  

otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.      401 

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie. 800 
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Konto 074 – „Umorzenie zbiorów bibliotecznych” 

Konto 074 służy do ewidencji zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych podlegających umorzeniu 

jednorazowo w pełnej wartości, przez spisanie w koszty w miesiącu wydania ich  do używania. 

Na koncie 074 ujmuje się umorzenie książek i innych zbiorów bibliotecznych 

Na stronie Ma konta 074 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej zbiorów bibliotecznych, umarzanych jednorazowo. 

Konto 074 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej zbiorów 

bibliotecznych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

Typowe zapisy konta 074  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie z ewidencji wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych  

wycofanych z używania z tytułu: 

a) likwidacji zużytych i nieprzydatnych zbiorów,                                                       014 

b) niedoborów inwentaryzacyjnych,       261 

c) ujawnionej szkody,         264 

d) nieodpłatnego przekazania i sprzedaży.                 014 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Jednorazowe odpisy umorzeniowe w pełnej wartości  

nowych, wydanych do używania zbiorów bibliotecznych.    401 

2. Ujęcie w ewidencji umorzenia zbiorów bibliotecznych  

otrzymanych nieodpłatnie.        014 

3. Ujęcie w ewidencji umorzenia zbiorów bibliotecznych  

otrzymanych w formie darowizny.       401 
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Konto 075 – „Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych” 

Konto 075 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych 

i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, przez spisanie w koszty w 

miesiącu wydania ich do używania. 

Na koncie 075 ujmuje się umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 

których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w 

miesiącu oddania do używania. 

Na stronie Ma konta 075 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości 

początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych jednorazowo. 

Konto 075 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej 

pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu wydania 

ich do używania.  

Typowe zapisy konta 075  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie z ewidencji wartości umorzenia pozostałych wartości 

niematerialnych i prawnych, wycofanych z używania z tytułu: 

a) likwidacji i sprzedaży,         023 

b) niedoborów inwentaryzacyjnych,       261 

c) ujawnionej szkody,         264 

d) nieodpłatnego przekazania.        023 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Jednorazowe odpisy umorzeniowe w pełnej wartości nowych, wydanych 

do używania pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.      401, 853 

2. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych wartości niematerialnych  

i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.       023 

3. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych wartości niematerialnych  

i prawnych otrzymanych w formie darowizny.      401 

4. Ujęcie w ewidencji umorzenia pozostałych wartości niematerialnych 

 i prawnych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.    401 
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Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

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

kosztów na uzyskane efekty inwestycyjne.  

Przez środki trwałe w budowie rozumie się, zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie 

ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:  

- poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym pierwsze 

wyposażenie, 

- poniesione koszty związane z nabyciem maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów przekazanych 

do montażu lub jeszcze nieoddanych do używania z powodu nieukończenia budowy obiektu,  

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub 

modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, 

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych w budowie, 

Na stronie Ma konta 080 księguje się w szczególności:  

- wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych w postaci oddanych do używania środków trwałych, 

- rozliczenie nakładów bez efektów,  

- wartość sprzedanych środków trwałych w budowie,  

- wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.  

- pierwsze wyposażenie nowych obiektów nie uznane za pozostałe środki trwałe (poniżej 600 zł), 

- pierwsze wyposażenie nowych obiektów w pozostałe środki trwałe. 

Na koncie 080 można również księgować rozliczenie kosztów dotyczących zakupu gotowych 

środków trwałych. 

Koszty budowy środka trwałego, które nie dały efektu gospodarczego, podlegają odpisaniu nie 

później niż do końca roku obrotowego, w którym ustalono, że inwestycja nie dała efektu lub że 

odstąpiono od jej kontynuowania.  

Zyski i straty nadzwyczajne powstałe w związku z budową środków trwałych, po zakończeniu 

i rozliczeniu budowy przenosi się na konto funduszu jednostki. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów 

środków trwałych w budowie według realizowanych zadań oraz skalkulowanie ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych  w szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej i źródeł finansowania. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w 

budowie (inwestycji).  

Typowe zapisy konta 080  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycji), 

w tym koszty przygotowania dokumentacji projektowej.        281, 300 

2. Koszty zakupu środków trwałych nie oddanych do używania.         281, 300 

3. Wydanie materiałów z magazynu na potrzeby realizowanej budowy  

środka trwałego (inwestycji).                        310, 311 

4. Przeznaczenie zakupionych materiałów, ewidencjonowanych  

metodą uproszczoną, na rzecz budowy środków trwałych (inwestycji).    401 

5. Poniesione koszty ulepszenia środka trwałego.         281, 300 

6. Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie (inwestycji).    800 

7. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) przejętych  
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od zlikwidowanych jednostek.         800 

8. Poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycji) 

finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Policji.     800 

(zapis równoległy: Wn 853 Ma 251) 

9. Ujęcie w ewidencji ujawnionych nadwyżek środków trwałych w budowie.  266 

10. Rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami.    800 

11. Koszty robót budowlanych pokryte z pobranej zaliczki     281 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Oddanie do używania środków trwałych  uzyskanych w wyniku budowy 

 środka trwałego (inwestycji).        011 

2. Oddanie do używania pozostałych środków trwałych stanowiących  

pierwsze wyposażenie nowego obiektu, sfinansowane ze środków na 

inwestycje           013 

(umorzenie: Wn 800 Ma 072).       

3. Rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych.     011 

4. Rozliczenie kosztów zakupu środków trwałych.      011 

5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  

w budowie (inwestycji).         800 

6. Szkoda z tytułu budowy środków trwałych (inwestycji)  

bez efektu gospodarczego.        800 

(zapis równoległy: Wn 264 Ma 840) 

7. Ujęcie w ewidencji ujawnionych niedoborów środków trwałych w budowie.  261 

8. Odpisanie kosztów nie podjętej lub zaniechanej budowy środków trwałych  

(np. niewykorzystanej dokumentacji projektowej).      800  

9. Rozliczenia nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami.    800 

10. Pierwsze wyposażenie nowych obiektów nie uznane za pozostałe środki trwałe. 800 
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Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

Konta zespołu 1 służą do ewidencji:  

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach – konto 101, 102, 

103, 

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych – konto 

129, 130,  133, 135, 136, 137, 139,  

- krótkoterminowe aktywa finansowe - konto 140,  

- środków pieniężnych w drodze – konto 141, 142.  

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

oraz krótkoterminowych aktywów finansowych.  
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Konto 101 – „Kasa w walucie polskiej” 

Konto 101 służy do ewidencji krajowej 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 niedobory kasowe. 

Ewidencja szczegółowa do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:  

- stanu gotówki w walucie polskiej, 

- wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym, 

z dodatkowym podziałem na rachunki bankowe, z których gotówka została pobrana lub na które 

będzie odprowadzona.  

Kwoty przyjęte do kasy jednostki do dnia 31 grudnia z tytułu zwrotu dokonanych uprzednio 

wydatków podlegają wpłacie w okresie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym na 

rachunek bankowy roku ubiegłego. 

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

Typowe zapisy konta 101 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Podjęcie gotówki do kasy z właściwych rachunków bankowych   141 

2. Wpłaty z tytułu należności przypisanych, a w szczególności:  

a) zmniejszenia wydatków budżetowych,      201 

b) zaliczek do rozliczenia,         234 

c) przypisanych szkód,         238 

d) udzielonych pożyczek z funduszy socjalnych.                   236, 237 

3. Wpłaty z tytułu sum na zlecenie i depozytowych.        246, 247 

4. Ujawnione nadwyżki kasowe.        266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Sumy odprowadzone na właściwe rachunki bankowe     141 

2. Wypłaty gotówkowe z tytułu:  

a) wydatków budżetowych,        202 

b) wydatków Funduszu Wsparcia Policji,      251 

c) świadczeń z ubezpieczenia społecznego,      229 

d) wynagrodzeń i innych należności zaliczanych do wynagrodzeń,   231 

e) sum na zlecenia i depozytowych.         246, 247 

3. Wypłaty:  

a) zaliczek do rozliczenia,         234 

b) pożyczek z funduszy socjalnych.         236, 237 

4. Zwrot z kasy nadpłaconych należności.       201 

5. Szkoda powstała w kasie w wyniku kradzieży.      264 

6. Ujawnione niedobory kasowe.        261 
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Konto 102 – „Kasa w walucie obcej” 

Konto 102 służy do ewidencji zagranicznej gotówki, znajdującej się w kasach jednostki.  

Na stronie Wn konta 102 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - 

rozchody gotówki i niedobory kasowe. 

Operacje wyrażone w zagranicznych środkach pieniężnych ujmuje się w księgach na dzień ich 

przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 

zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: 

- faktyczne zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży 

lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten 

dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie 

faktycznego kursu, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Nie później niż na koniec każdego kwartału wartość gotówki wyrażoną w walutach obcych wycenia 

się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Powstałe 

różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w 

uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia towarów, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 

trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 102 powinna umożliwić ustalenie:  

- stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na poszczególne waluty obce, 

- wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym. 

Kwoty przyjęte do kasy jednostki do dnia 31 grudnia z tytułu zwrotu dokonanych uprzednio 

wydatków budżetowych podlegają wpłacie w okresie do 8 stycznia roku następującego po roku 

budżetowym na rachunki bankowe roku ubiegłego. 

Konto 102 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan gotówki w kasie.  

 

Typowe zapisy konta 102 

 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Podjęcie gotówki z rachunków bankowych.      142 

2. Wpłaty z tytułu:  

a) rozliczenia zaliczek,         234 

b) sum depozytowych.          247 

3. Dodatnie różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną  

na koniec kwartału.         750 

4. Ujawnione nadwyżki kasowe.        266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Sumy odprowadzone do banku na rachunki bankowe.        142 

2. Wypłaty, dotyczące ujętych na rozrachunkach kwot z tytułu:  

a) wydatków budżetowych,        202 

b) zaliczek do rozliczenia,         234 

c) sum depozytowych.         247 

3. Szkoda powstała w kasie w wyniku kradzieży.      264 

4. Ujemne różnice kursowe, powstałe w wyniku 

wyceny na koniec kwartału.        751 

5. Ujawnione niedobory kasowe.                                                                                    261 
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Konto 103 – „Kasa dochodów budżetowych” 

Konto 103 służy do ewidencji krajowej gotówki - dochodów budżetowych -  znajdującej się  

w kasie jednostki. Zostało ono założone w celu umożliwienia sporządzenia Rb-27 – sprawozdania z 

wykonania dochodów budżetowych w systemie FK, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kwoty przyjęte do kasy jednostki do dnia 31 grudnia z tytułu dochodów budżetowych podlegają 

wpłacie w okresie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunek bankowy roku 

ubiegłego. 

 

 

Typowe zapisy konta 103 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Podjęcie gotówki do kasy z rachunku dochodów budżetowych    141 

2. Wpłaty z tytułu należności przypisanych dochodom budżetowym.   221 

3. Wpłaty z tytułu nieprzypisanych uprzednio przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych.                      720, 760 

4. Ujawnione nadwyżki kasowe.        266 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Sumy odprowadzone na rachunek dochodów budżetowych    141 

2. Wypłaty gotówkowe z tytułu zwrotu nadpłat dochodów budżetowych.  221 

3. Ujawnione niedobory kasowe.        261 

4. Szkoda powstała w kasie w wyniku kradzieży.      264 
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Konto 129 – „Rachunek pomocniczy wydatków niewygasających” 

Konto 129 służy do ewidencji operacji, dotyczących środków pieniężnych na wydatki niewygasające. 

Wydatki niewygasające są to wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym 

na podstawie ustawy o finansach publicznych, realizowane – w terminach określonych 

w ww. rozporządzeniu – ze środków przekazanych przez dysponenta wyższego stopnia na rachunek 

pomocniczy dla wydatków niewygasających.  

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów przekazuje się 

niezwłocznie na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających dysponenta wyższego stopnia.  

Na koncie 129 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych.   

Na koncie 129 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika 

księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne 

dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych 

przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, 

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów.  

Na stronie Wn konta 129 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na wydatki niewygasające.  

Na stronie Ma konta 129 ujmuje się wydatki na realizację zadań finansowanych z wydatków 

niewygasających.  

Ewidencja szczegółowa do konta 129 powinna być prowadzona według klasyfikacji budżetowej oraz 

zadań ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Saldo Wn konta 129 oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym 

wydatków niewygasających. Po terminie określonym w rozporządzeniu RM saldo konta 129 ulega 

likwidacji poprzez zwrot niewykorzystanych środków na rachunek wydatków niewygasających 

dysponenta wyższego stopnia. 

Typowe zapisy konta 129 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków od dysponenta wyższego stopnia na wydatki  

niewygasające.          243 

2. Wpływ niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające  

do dysponenta II stopnia.         243 

3. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.     245 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przelew do dysponenta niższego stopnia środków na wydatki  

niewygasające.          243 

2. Zwrot do dysponenta wyższego stopnia niewykorzystanych środków  

na wydatki niewygasające.        243 

3. Spłata zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług.     206 

4. Spłata zobowiązań z tytułu zakupów i robót inwestycyjnych.     281 

(zapis równoległy: Wn 810 Ma 800) 

5. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.       245 
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Konto 130 – „Rachunek bieżący wydatków budżetowych” 

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

jednostki budżetowej z tytułu wydatków budżetowych, objętych planem finansowym. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się: 

- wpływy środków budżetowych, otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia na realizację 

wydatków budżetowych, zgodnie z planem finansowym, oraz dla dysponenta niższego stopnia,  

- zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym od dysponentów niższego stopnia, 

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, jak również 

środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych - ewidencja szczegółowa według 

podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych, 

- okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia - ewidencja 

szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki budżetowe, 

- zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym, na rachunek bieżący wydatków 

dysponenta wyższego stopnia. 

Ewidencję szczegółową konta 130 prowadzi się w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.  

Wydatki budżetowe dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 

wydatków. Państwowe jednostki budżetowe mogą udzielać zaliczek wyłącznie w zakresie określonym 

w odrębnych przepisach. 

Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym, 

przyjmowane są na rachunek bankowy wydatków budżetowych i zmniejszają wykonanie wydatków w 

tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków, dokonanych w 

poprzednich latach budżetowych, stanowią dochody budżetowe roku, w którym nastąpił wpływ oraz 

podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. 

Zapisy na koncie 130 dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych. Na koncie 130 

obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma 

zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do 

sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych 

przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, 

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od 

pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunki bankowe roku 

ubiegłego: 

- zwroty wydatków budżetowych dokonanych do 31 grudnia,  

- zwroty środków sum na zlecenie z tytułu finansowania inwestycji,  

- zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunek bieżący wydatków jednostki. 

Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostka, której kierownik jest 

dysponentem trzeciego stopnia, przekazuje niewykorzystane środki budżetowe na rachunek bieżący 

roku ubiegłego dysponenta wyższego stopnia.  

Do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostka, której kierownik jest 

dysponentem drugiego stopnia, przekazuje niewykorzystane środki budżetowe na rachunek bieżący 

roku ubiegłego dysponenta głównego.  

W okresie roku budżetowego konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki, a niewykorzystanych do 

danego dnia.  
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Konto 130 na koniec roku może wykazywać saldo Wn, przy czym ulega ono likwidacji w okresie 

przejściowym w momencie dokonania przelewu niewykorzystanych środków budżetowych na 

rachunek bankowy dysponenta wyższego stopnia.  

Typowe zapisy konta 130  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływy od dysponenta wyższego stopnia środków  

budżetowych na pokrycie wydatków budżetowych  

jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów  

niższego stopnia.          223 

2. Wpływ, na rachunek bieżący dysponenta II stopnia, tytułem  

zwrotu środków budżetowych od dysponenta niższego stopnia.   223 

3. Wpłaty z kasy na rachunek z tytułu zmniejszenia  

wydatków budżetowych.             141,142 

4. Wpłaty zaliczone na zmniejszenie wydatków budżetowych:  

a) kwot ujętych uprzednio jako należności,        201, 229, 234, 238, 244, 249 

b) z tytułu zwrotu kosztów postępowania spornego  

lub egzekucyjnego,         761 

c) w pozostałych przypadkach.              konta zesp. 4 

5. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia     245 

6. Zwrot zaliczki udzielonej wykonawcy na poczet: 

a)  robót budowlanych z tytułu inwestycji oraz zakupów 

inwestycyjnych,         281 

b) wykonania zamówienia w zakresie dostaw, robót innych  

niż inwestycyjne, usług.         202 

7. Wpływ należności dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.      201, 249 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zwrot środków budżetowych do dysponenta wyższego stopnia.   223 

2. Przelew środków do dysponenta niższego stopnia.     223 

3. Spłata zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług.      202  

4. Spłata zobowiązań z tytułu zakupów i robót inwestycyjnych.     281 

(zapis równoległy: Wn 810 Ma 800) 

5. Pobranie gotówki do kasy.           141, 142 

6. Przelew wynagrodzeń i świadczeń na konta osobiste pracowników.   231 

7. Przelew kwot z tytułu zobowiązań wobec pracowników.    234 

8. Przelew kwot potrąceń z wynagrodzenia na rzecz osób trzecich  

i instytucji.          249 

9. Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne oraz na FP, PFRON, FEP.       229 

10. Odprowadzenie naliczonych podatków i opłat.         225, 253 

11. Przelew środków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz  

świadczeń socjalnych.         244 

12. Opłacone koszty postępowania spornego lub egzekucyjnego.    761 

13. Opłaty bankowe, obciążające koszty budżetowe jednostki.    402 

14. Opłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 

a) przypisanych,          202 

b) nieprzypisanych.         751 
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15. Przekazanie naliczonych odsetek od zobowiązań podatkowych.      225, 253 

16. Przekazanie naliczonych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie  

składek na ubezpieczenia społeczne.        229 

17. Zwrot nadpłaconych należności budżetowych.      201 

18. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.       245 

18. Zaliczka udzielona wykonawcy na poczet: 

a) robót budowlanych z tytułu inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych,  281 

b) wykonania zamówienia w zakresie dostaw, robót innych 

 niż inwestycyjne, usług.        202  

19. Przekazanie podatku VAT z tyt. mechanizmu podzielonej płatności 

na wyodrębniony rachunek VAT.                                                               141 

20. Przekazanie zasądzonych rent.        249 
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Konto 133 – „Rachunek bieżący dochodów budżetowych” 

Konto 133 służy do ewidencji stanu środków oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki 

budżetowej z tytułu dochodów budżetowych, zrealizowanych przez tę jednostkę.  

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się: 

- zrealizowane przez jednostkę dochody budżetowe,  

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym 

wydatku dokonano, 

- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych jednostki, 

- wpływy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków 

poniesionych z budżetu państwa na finansowanie programów i projektów. 

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się: 

- zwroty nadpłat, 

- okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na centralny rachunek bieżący 

budżetu państwa. 

Ewidencję szczegółową konta 133 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej. 

Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe, związane ze zwrotem nadpłat dochodów 

budżetowych, obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłat. 

Kwoty dochodów budżetowych, przyjęte przez jednostkę do kasy lub za pośrednictwem operatora 

publicznego, obowiązane są do przekazania ich w dniu ich pobrania (wpływu) na właściwy rachunek 

bieżący dochodów. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz 

właściwego jej zabezpieczenia, Kierownik Jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość 

przekazywania gotówki do banku z zachowaniem terminów, określonych w odrębnych przepisach, 

dotyczących wpłat pobranych dochodów budżetowych do budżetu państwa. 

Zapisy na koncie 133 dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych.  

Na koncie 133 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika 

księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne 

dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych 

przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, 

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

Jednostka budżetowa przekazuje zrealizowane dochody budżetowe na centralny rachunek bieżący 

budżetu państwa, według stanu środków na: 

- 5 dzień miesiąca – do dnia 10 danego miesiąca, 

- 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca, 

- 15 dzień miesiąca – do dnia 20 danego miesiąca, 

- 20 dzień miesiąca – do dnia 25 danego miesiąca, 

- 25 dzień miesiąca – do ostatniego dnia miesiąca, 

- ostatni dzień miesiąca – do dnia 5 następnego miesiąca. 

W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od 

pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunki bankowe roku 

ubiegłego dochody budżetowe wpłacone do dnia 31 grudnia  w kasie  jednostki, jak również wpłacone 

w kasie lub na rachunek w banku podmiotu obsługującego jednostkę budżetową w placówce 

pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w biurze usług 

płatniczych, w instytucji płatniczej, rozliczone dochody paragrafu klasyfikacji budżetowej "Wpływy 

do wyjaśnienia" oraz zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunek bieżący dochodów jednostki. 

Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostka przekazuje zrealizowane 

dochody budżetowe na rachunek budżetu państwa roku ubiegłego. 

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym z tytułu 

zrealizowanych dochodów budżetowych, które na dany dzień nie zostały przekazane na rachunek 
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budżetu państwa, przy czym ulega ono likwidacji w okresie przejściowym w momencie dokonania 

przelewu na rachunek budżetu państwa.  

Typowe zapisy konta 133  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływy bezpośrednio na rachunek bankowy kwot, 

dotyczących dochodów budżetowych:  

a) przypisanych,          221 

b) nie przypisanych.                      720, 760 

2. Wpływy na rachunek bankowy dochodów budżetowych 

przyjętych uprzednio do kasy.        141 

3. Ujęcie w ewidencji zapłaconych odsetek od należności.       221, 750 

4. Środki pieniężne przejęte po zlikwidowanych jednostkach.    800 

5. Wpływ uiszczonego przez kontrahenta podatku VAT 

od należności stanowiących dochody budżetowe.     249 

6. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.     245 

7. Wpływ podatku VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności.   141 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Dochody budżetowe odprowadzone na rachunek  

budżetu państwa.          222 

2. Zwrot nadpłat dochodów budżetowych:  

a) bezpośrednio z rachunku bankowego,       221 

b) pobranie gotówki do kasy w celu dokonania  

zwrotu nadpłaty gotówką.        141 

3. Odprowadzenie należnego podatku VAT  

od należności stanowiących dochody budżetowe.      253 

4. Przelewy dotyczące zmniejszenia dochodów m.in. na pokrycie 

opłaty komorniczej.         761 

5. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.       245 

6. Zwrot podatku VAT z tyt. mechanizmu podzielonej płatności 

 na rachunek wydatków bieżących.                                                  141 
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Konto 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” 

Konto 135 służy do ewidencji stanu i obrotów środków na rachunkach bankowych środków funduszy 

specjalnego przeznaczenia, którymi dysponuje jednostka, a w szczególności zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych i funduszu socjalnego emerytów policyjnych. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy na rachunki bankowe, a na stronie Ma - rozchody z tych 

rachunków.  

Ewidencję szczegółową konta 135 prowadzi się odrębnie dla każdego funduszu. 

Saldo Wn konta 135 oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.  

Typowe zapisy konta 135  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków funduszy specjalnego przeznaczenia:  

a) ujętych uprzednio jako należność,          236, 237 

b) bez dokonania przypisu.           851, 852 

2. Wpłata na rachunek bankowy gotówki przyjętej do kasy.     141 

3. Wpływ oprocentowania od środków gromadzonych  

na rachunkach bankowych.           851, 852 

4. Wpływ środków z budżetu na pokrycie kosztów prowadzenia 

rachunków funduszy socjalnych.           236, 237 

5. Wpływy z tytułu spłaty pożyczek /wraz z odsetkami/,  

udzielonych pracownikom.           236, 237 

6. Wpływ na rachunek bankowy ujętych w ewidencji środków w drodze.    141 

7. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.      245 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług, na rzecz 

działalności finansowanej z funduszy socjalnych.        236, 237 

2. Pobranie gotówki do kasy.          141 

3. Pobranie przez bank kosztów prowadzenia rachunku.        236, 237 

4. Wypłata z rachunku bankowego świadczeń socjalnych, 

w tym udzielonych pożyczek.            236, 237 

5. Odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.       225 

6. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.        245 
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Konto 136 – „Rachunek państwowych funduszy celowych” 

Konto 136 służy do ewidencji stanu i obrotów środków państwowego funduszu celowego, 

tj. Funduszu Wsparcia Policji. 

Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – 

wypłaty środków z rachunku bankowego.  

Konto 136 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Funduszu.  

Typowe zapisy konta 136  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków Funduszu Wsparcia Policji.        251, 853 

2. Wpłata na rachunek bankowy gotówki przyjętej do kasy.    141 

3. Wpływ oprocentowania od środków gromadzonych  

na rachunku bankowym.         853 

4. Wpływ na rachunek bankowy ujętych w ewidencji środków w drodze, 

w tym wolnych środków przekazanych MF w zarządzanie.     141 

5. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.     245 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Koszty prowadzenia rachunku Funduszu Wsparcia Policji.    853 

2. Pobranie gotówki do kasy.        141 

3. Spłata zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw  

towarów i usług.          251 

4. Wydatki z tytułu zakupu składników majątku trwałego 

bezpośrednio oddanych do używania.       251 

(zapis równoległy: Wn konta zesp.0 Ma 800) 

5. Spłata zobowiązań z tytułu zakupów i robót inwestycyjnych.    251 

(zapis równoległy: Wn 080 Ma 800) 

6. Wypłata nagród i rekompensat za służby prewencyjne.     251 

7. Odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.    225 

8. Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,  

zdrowotne i Fundusz Pracy.         229 

9. Zwrot niewykorzystanych środków: 

a) otrzymanych w danym roku,         853 

(dodatkowo zapis ujemny: Wn 853 Ma 853)  

b) otrzymanych w roku poprzednim – jako zmniejszenie funduszu.    853 

10. Przekazanie wolnych środków  MF w zarządzanie      141 

11. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.    251 

12. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.       245 
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Konto 137 – „Rachunek środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi” 

Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Na koncie 137 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  

przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

zagranicznych, 

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

- dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny walut obcych. 

Na stronie Ma konta 137 ujmuje się: 

- dokonanie płatności kontrahentom zewnętrznym za zadania realizowane w ramach programu, 

- przekazanie odsetek na rachunek przekazującego środki zagraniczne, 

- zwrot niewykorzystanych środków zagranicznych, 

- ujemne różnice kursowe wynikające z wyceny walut. 

Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia. 

Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących ze środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 

Typowe zapisy konta 137  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi.        228 

2. Wpływ odsetek od środków zagranicznych zgromadzonych 

na rachunku bankowym.          228 

3. Dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny walut obcych.    750 

4. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.     245 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spłata zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań w ramach  

programu (projektu) ze środków pochodzących ze źródeł  

zagranicznych niepodlegających zwrotowi.         207, 281 

2. Przelew odsetek na rachunek bankowy przekazującego środki zagraniczne.  228 

3. Zwrot niewykorzystanych środków zagranicznych.     228 

4. Ujemne różnice kursowe wynikające z wyceny walut obcych.    751 

5. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.       245 
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Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” 

 

Konto 139 służy do ewidencji operacji, dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych 

rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. 

W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych:  

a) sum depozytowych,  

b) sum na zlecenie, w tym środków obcych na inwestycje, 

c) podatku VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności.  

d) podatku VAT od transakcji finansowanych środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego 

dotyczących odwrotnego obciążenia w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

(WNT) oraz importu usług dla wydatków z budżetu środków europejskich. 

 

 

Sumy na zlecenie 

Sumy na zlecenie służą do: 

- finansowania ze środków zleceniodawcy zadań, zleconych do wykonania jednostce, 

- gromadzenia środków na finansowanie inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne 

jednostki, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych, przy czym środki pochodzące ze 

środków budżetowych, zwraca się do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek 

bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej, która przekazała środki, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

Jednostka po wykonaniu zlecenia w terminie określonym w umowie rozlicza się przed zleceniodawcą 

z otrzymanych środków, a pozostałe środki, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazuje 

na rachunek zleceniodawcy. 

 

Sumy depozytowe 

Sumy depozytowe są to sumy obce (środki pieniężne) przechowywane przez jednostkę, 

w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku 

z postępowaniem sądowym lub administracyjnym. 

Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powiększa ich 

wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Natomiast oprocentowanie sum depozytowych 

oraz sum na zlecenie, złożonych przez państwowe jednostki budżetowe stanowią dochody budżetu 

państwa. 

Depozyty państwowych jednostek budżetowych w postaci środków pieniężnych, składane w związku 

z postępowaniem karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o 

wykroczeniach w wypadku konieczności zachowania konkretnych egzemplarzy środków pieniężnych 

jednostki te przekazują do przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego. 

 

Mechanizm podzielonej płatności 

Polega on na tym, że kwota brutto z faktury wpływa na rachunek bankowy dostawcy, a następnie 

kwota podatku VAT przekazywana jest automatycznie na specjalny rachunek VAT prowadzony przez 

bank.  

Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa przekazuje, na koniec każdego dnia 

roboczego, środki z rachunku VAT na rachunek bieżący dochodów państwowych jednostek 

budżetowych.  
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VAT odwrócony w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz usług 

Dotyczy sytuacji, w których finansowane są wydatki z budżetu środków europejskich wymagające 

odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług. W tych przypadkach nie jest możliwe 

bezpośrednie zapłacenie naliczonego VAT przez zlecenie do Banku Gospodarstwa Krajowego i 

dlatego środki są przelewane na konto 139 – „Inne środki pieniężne” celem dalszego ich przekazania 

do właściwego urzędu skarbowego. 

 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku 

z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a 

księgowością banku.  

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na wydzielone rachunki 

pomocnicze, a na stronie Ma rozchody tych środków. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków 

pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, z podziałem na poszczególne tytuły i 

podmioty, z którymi środki te są rozliczane. 

Saldo Wn konta 139 oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach 

bankowych jednostki.  

Typowe zapisy konta 139  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ na rachunek bankowy sum na zlecenie i sum depozytowych.      246, 247 

2. Wpłata na rachunek bankowy gotówki z kasy.         141, 142 

3. Wpływ na rachunek bankowy środków w drodze.        141, 142 

4. Wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym: 

a) stanowiących dochody budżetowe,          246, 247 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 750) 

b) powiększających środki na rachunku bankowym.        246, 247 

5. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia.      245 

6. Wpływ na wyodrębniony rachunek bankowy podatku VAT z tyt.  

mechanizmu podzielonej płatności.  141 

5. Wpływ środków z BGK z tytułu odwrotnego obciążenia w transakcjach wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów oraz importu usług w celu przekazania do właściwego urzędu skarbowego  141 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Pobranie gotówki do kasy.          141 

2. Zwrot sum depozytowych.         247 

3. Zwrot do zleceniodawcy niewykorzystanych środków.      246 

4. Finansowanie zadań z sum na zlecenie.        246 

5. Wydatki na inwestycje ponoszone ze środków otrzymanych od  

innych podmiotów, a dysponowanych przez jednostkę.      281 

(zapis równoległy: Wn 246 Ma 800)  

6. Odprowadzenie odsetek od sum na zlecenie i sum 

depozytowych, stanowiących dochody budżetowe.         246, 247 

7. Odprowadzenie do urzędów naliczonych podatków od kwot  

gromadzonych na rachunku pomocniczym.         225, 253 

8. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty.        245 

9. Przekazanie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego 
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naliczonego podatku.          255 

10. Przekazanie na koniec dnia podatku VAT z tytułu 

mechanizmu podzielonej  płatności.                                                 141 

11. Przekazanie podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia w transakcjach  

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług  

do właściwego urzędu skarbowego                                                                         141 
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Konto 140 – „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 

 

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów wyrażonych w walucie polskiej lub 

obcej, np. weksle. 

Do innych środków pieniężnych zalicza się weksle obce o ile są płatne lub wymagalne  

w ciągu trzech miesięcy. 

Nie stanowią krótkoterminowych papierów wartościowych wnoszone przez wykonawców różne 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu i wartości krótkoterminowych aktywów 

finansowych. 

Na stronie Ma konta 140 ujmuje się zmniejszenia stanu i wartości krótkoterminowych aktywów 

finansowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:  

- poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych,  

- stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych, 

- wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie 

odpowiedzialnym.  

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 

finansowych. 

Typowe zapisy konta 140  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przyjęcie weksla obcego tytułem zapłaty należności.             konta zesp. 2 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wykup weksli przez bank lub dłużnika.               konta zesp. 1 
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Konto 141 – „Środki pieniężne w drodze w walucie polskiej” 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze wyrażonych w walucie polskiej.  

Do środków pieniężnych w drodze zalicza się: 

- środki pieniężne znajdujące się między kasą a jej rachunkami bankowymi oraz odwrotnie, 

- środki pieniężne znajdujące się w drodze pomiędzy rachunkami bankowymi jednostki, w tym 

rachunek VAT dotyczący mechanizmu podzielonej płatności, 

- wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie. 

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

Ma – zmniejszenie stanu środków pieniężnych w drodze. 

Ewidencja szczegółowa do konta 141 powinna umożliwić ustalenie wartości środków pieniężnych w 

drodze wyrażonej w walucie polskiej, z podziałem na rodzaje działalności jednostki, których dotyczą.  

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

polskiej.  

Typowe zapisy konta 141  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie na podstawie raportu kasowego odprowadzenia gotówki  

na rachunek bankowy.                101, 103 

2. Ujęcie na podstawie wyciągu bankowego pobrania gotówki z  

rachunków bankowych.        konta zesp.1 

3. Przelewy środków pieniężnych między rachunkami     

bankowymi jednostki, w tym rachunek VAT dotyczący  

mechanizmu podzielonej płatności.                                       konta zesp.1 

4. Ujęcie wolnych środków FWP przekazanych Ministrowi Finansów 

 w zarządzanie.               136 

5. Zrealizowane zlecenie BGK przekazania na konto 139 - „inne rachunki bankowe” równowartości 

naliczonego podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia w transakcjach wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów (WNT) oraz importu usług dla wydatków budżetu środków europejskich.227 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływy środków w drodze na rachunek bankowy  

w tym rachunek VAT dotyczący mechanizmu podzielonej płatności.  konta zesp.1 

2. Ujęcie na podstawie raportu kasowego podjęcia gotówki  

z rachunku bankowego.               101, 103 

3. Ujęcie zwrotu  środków FWP uprzednio przekazanych Ministrowi Finansów  

w zarządzanie.             136 

4. Wpływ środków z BGK na konto 139 - „inne rachunki bankowe” w równowartości naliczonego 

podatku VAT od transakcji odwrotnego obciążenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

oraz importu usług 139 
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Konto 142 - "Środki pieniężne w drodze w walucie obcej" 

Konto 142 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze w walucie obcej.  

Na stronie Wn konta 142 ujmuje się wpłaty z kasy na rachunki bankowe, pobrania  

z rachunków bankowych środków do kasy oraz środków pomiędzy rachunkami bankowymi. Na 

stronie Ma konta 142 ujmuje się wpływy środków pieniężnych w drodze do kasy i na rachunki 

bankowe.  

Ewidencja szczegółowa do konta 142 powinna umożliwić ustalenie wartości środków pieniężnych w 

drodze w walucie obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce.  

Konto 142 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartości środków pieniężnych  

w walucie obcej w drodze.  

Typowe zapisy konta 142  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie na podstawie raportu kasowego odprowadzenia gotówki  

na rachunek bankowy.         102 

2. Ujęcie na podstawie wyciągu bankowego pobrania gotówki z  

rachunków bankowych.                  konta zesp.1 

3. Przelewy środków pieniężnych między rachunkami  

bankowymi jednostki.                  konta zesp.1 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływy środków w drodze na rachunek bankowy.              konta zesp.1 

2. Ujęcie na podstawie raportu kasowego podjęcia gotówki z  

rachunku bankowego.          102 
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Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

Konta zespołu 2 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków i rozliczeń.  

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

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, 

rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z 

rozrachunkami i roszczeniami spornymi.  

Rozrachunki i rozliczenia należy ujmować w ewidencji księgowej począwszy od dnia powstania do 

dnia ich wygaśnięcia z powodu spłaty, oddalenia w postępowaniu spornym lub egzekucyjnym, 

umorzenia lub odpisania na skutek przedawnienia.  

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji 

budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie 

przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem 

na kontrahentów, a przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na 

programy lub projekty. 
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Konto 201 – „Rozrachunki z tytułu należności budżetowych 

od odbiorców’ 

Konto 201 służy do ewidencji należności z tytułu dostaw i usług, związanych z podstawową 

działalnością jednostki budżetowej. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostki budżetowej z 

tytułów zaliczonych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221. 

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się należności od odbiorców z tytułu refaktur, a na stronie Ma – ich 

regulację. 

Ewidencję na koncie 201należy prowadzić na bieżąco, w oparciu o dowody źródłowe. 

Ewidencja konta 201 powinna umożliwić ustalenie, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

aktualnego stanu należności od każdego z kontrahentów.  

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – wielkość 

ewentualnych nadpłat.  

Typowe zapisy konta 201  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Powstanie należności od odbiorcy z tytułu świadczeń  

jednostki /refaktura/.             401, 402 

2. Zwrot nadpłaconych należności budżetowych.           101, 130 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie pod datą pierwszej operacji niezrealizowanych  

w roku ubiegłym należności budżetowych.        800 

(zapis równoległy Wn 221 Ma 720,760) 

2. Spłata należności przez odbiorcę.             101, 130 

3. Przeksięgowanie spornych należności.         249 

4. Ujęcie w ewidencji nadpłaty z tytułu regulacji należności.         101, 130 
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Konto 202 – „Rozrachunki z tytułu zobowiązań budżetowych  

wobec dostawców” 

Konto 202 przeznaczone jest do ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunków z tytułu dostaw i 

usług dotyczących działalności budżetowej (wydatków budżetowych), z wyjątkiem zobowiązań 

związanych z prowadzonymi inwestycjami, ujmowanych na koncie 281.  

Na stronie Ma konta 202 ujmuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a na stronie Wn – ich 

regulację. 

Ewidencję na koncie 202 należy prowadzić na bieżąco, w oparciu o dowody źródłowe.  

Ewidencja szczegółowa konta 202 powinna umożliwić ustalenie aktualnego stanu zobowiązań wobec 

każdego z kontrahentów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.  

Konto 202 może mieć dwa salda, które ustala się na podstawie ewidencji analitycznej. Saldo Wn 

oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.  

Typowe zapisy konta 202  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spłata zobowiązań budżetowych wobec dostawców.             101, 102, 130 

2. Spisanie zobowiązań przedawnionych.         760 

3. Faktura korygująca, zmniejszająca kwotę zobowiązania z tytułu 

dostawy towarów i usług (np. z tytułu uznanej reklamacji, 

korekty błędu itp.).               konta zesp.3,4 

4. Zapłata odsetek za nieterminową regulację zobowiązań.       130 

5. Przeksięgowanie spornych zobowiązań.         249 

6. Dodatnie różnice kursowe zmniejszające wartość  

zobowiązań wobec dostawców.           750 

7. Zaliczka udzielona wykonawcy na poczet wykonania  

zamówienia z tytułu dostaw, robót innych niż inwestycyjne, 

usług.             130 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Faktura z tytułu dostawy towarów i usług.                      konta zesp. 3, 4 

2. Faktura za zakupione pozostałe środki trwałe, zbiory 

biblioteczne i wnip.                  013, 014, 023 

(zapis równoległy: Wn 401 Ma 072, 075, 074) 

3. Ujęcie w ewidencji odsetek za nieterminową regulację  

zobowiązań.             751 

4. Faktura korygująca, zwiększająca kwotę zobowiązania z tytułu 

dostawy towarów i usług.              konta zesp. 3, 4 

5. Wartość naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu 

(w całości lub części) od VAT należnego.         254 

6. Ujemne różnice kursowe zwiększające wartość 

zobowiązań wobec dostawców.           751 

7. Zwrot zaliczki  od wykonawcy udzielonej na poczet wykonania 

zamówienia dostaw, robót innych niż inwestycyjne, usług.      130 
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Konto 206 – „Rozrachunki z tytułu wydatków niewygasających” 

Konto 206 przeznaczone jest do ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunków z tytułu dostaw i 

usług realizowanych z wydatków niewygasających, z wyjątkiem zobowiązań związanych 

z prowadzonymi inwestycjami, ujmowanych na koncie 281.  

Na stronie Ma konta 206 ujmuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a na stronie Wn – ich 

regulację. 

Ewidencję na koncie 206 prowadzi się na bieżąco, w oparciu o dowody źródłowe.  

Ewidencja szczegółowa konta 206 powinna umożliwić ustalenie, aktualnego stanu zobowiązań 

według poszczególnych kontrahentów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej według zadań 

ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

W okresie realizacji zadań finansowanych z wydatków niewygasajacych konto może wykazywać 

saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań lub saldo Wn, które oznacza stan należności. 

Po terminie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów na realizację zadań finansowanych 

z wydatków niewygasających konto 206 nie wykazuje salda.  

Typowe zapisy konta 206  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spłata zobowiązań budżetowych wobec dostawców.                 129 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Faktura za dostawy i usługi.            konta zesp. 3, 4 

2. Faktura za zakupione pozostałe środki trwałe i wnip.          013, 023 

(zapis równoległy: Wn 401 Ma 072, 075) 
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Konto 207 – „Rozrachunki z tytułu wydatków dokonywanych ze środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” 

Konto 207 przeznaczone jest do ewidencji wszelkich rozrachunków z kontrahentami dotyczących 

wydatków dokonywanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, z wyjątkiem zobowiązań związanych z prowadzonymi inwestycjami, ujmowanych na 

koncie 281. 

Na stronie Wn konta 207 ujmuje się spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. 

Na stronie Ma konta 207 ujmuje się zobowiązania wobec kontrahentów za dostawy i usługi. 

Ewidencja szczegółowa do konta 207 powinna zapewnić ustalenie aktualnego stanu rozrachunków z 

kontrahentami w ramach realizowanych programów. 

Konto 207 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań lub saldo Wn, które oznacza 

stan należności. 

Typowe zapisy konta 207  

 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Spłata zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych 

zadań finansowanych ze środków pochodzących  

ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.     137 

2. Dodatnie różnice kursowe zmniejszające wartość  

zobowiązań wobec dostawców.         750 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Faktura za dostawy i usługi, regulowana ze środków  

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi        konta zesp.3,4 

2. Faktura za zakupione pozostałe środki trwałe i wnip.          013, 023 

(zapis równoległy: Wn 401 Ma 072, 075) 

3. Ujemne różnice kursowe zwiększające wartość zobowiązań 

wobec dostawców.           751 
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Konto 209 – „Rozrachunki z tytułu wydatków ze środków europejskich” 

Konto 209 przeznaczone jest do ewidencji wszelkich rozrachunków z kontrahentami dotyczących 

wydatków realizowanych z budżetu środków europejskich, z wyjątkiem zobowiązań związanych z 

prowadzonymi inwestycjami, ujmowanych na koncie 281. 

Na stronie Wn konta 209 ujmuje się spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. 

Na stronie Ma konta 209 ujmuje się zobowiązania wobec kontrahentów za dostawy i usługi. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 209 powinna umożliwić ustalenie stanu zobowiązań 

wobec kontrahentów według programów i projektów realizowanych przez jednostkę oraz podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

Konto 209 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań lub saldo Wn, które oznacza 

stan należności. 

Typowe zapisy konta 209 

 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Uregulowanie zobowiązania przez BGK na podstawie zlecenia płatności.     227 

2. Dodatnie różnice kursowe zmniejszające wartość  

zobowiązań wobec dostawców.            750 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Faktura za dostawy i usługi, regulowana ze środków  

europejskich.               konta zesp. 3, 4 

2. Faktura za zakupione pozostałe środki trwałe i wnip.            013, 023 

(zapis równoległy: Wn 401 Ma 072, 075) 

3. Ujemne różnice kursowe zwiększające wartość 

zobowiązań wobec dostawców.             751 
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Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

Konto 221 jest przeznaczone do ewidencji należności jednostki budżetowej z tytułu dochodów 

budżetowych, w tym należności odroczonych lub rozłożonych na raty, których termin płatności 

przypada na dany rok budżetowy. 

Na koncie tym ujmuje się również te należności, których pierwotny termin płatności wykracza poza 

rok budżetowy a nie spełniają definicji należności długoterminowej.  

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów 

budżetowych (w tym zaległości netto) oraz zwroty nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wpłaconych 

lub orzeczonych do zwrotu, a na stronie Ma - wpłaty należności, odpisy należności oraz potrącenia i 

inne zmniejszenia dochodów, m.in. na pokrycie opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w 

art. 66 § 1 i 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). 

Należności z tytułu dochodów, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane stanowią 

zaległości netto. Do zaległości netto nie zalicza się: 

1) zaległości płatnych w ratach, jeżeli termin spłaty raty nie minął, 

2) zaległości odroczonych, w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął, 

3) kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego lub 

sądu administracyjnego, 

4) zaległości objęte postępowaniem ugodowym lub układowym. 

Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty. 

Nadpłaty te, powstałe zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, 

zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego 

rodzaju.  

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne 

wymagalne należności, przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – 

zwraca je uprawnionej osobie. 

Oprocentowanie nadpłat należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za 

zwłokę. 

Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki 

budżetowe, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Odsetki od nieterminowych płatności winny być naliczane i ewidencjonowane nie później niż pod 

datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według klasyfikacji budżetowej oraz 

dłużników . 

Konto 221 może wykazywać dwa salda: Wn - oznaczające stan należności z tytułu dochodów 

budżetowych oraz Ma - oznaczające stan zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.  

Typowe zapisy konta 221  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przypisanie należności z tytułu dochodów budżetowych.     720 

2. Przypisane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności.      750 

3. Przypisanie należności z tytułu przychodów stanowiących   

dochody budżetowe.          760 

4. Zwroty nadpłat.              103, 133 

5. Ujęcie w ewidencji, nie później niż na koniec kwartału, należnych odsetek 

 za nieterminowe regulowanie należności.        750 
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6. Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych.  

(zapis równoległy: Wn 840 Ma 226)      720, 750, 760 

7. Wartość należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach.        800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Uregulowanie przypisanych należności.                103, 133 

2. Odpis (zmniejszenie) przypisanych należności.                  720, 750, 760 

3. Odpisanie należności przedawnionych.               761 

(zapis równoległy: Wn 264 Ma 840) 

4. Odpisanie należności umorzonych.             761 

5. Odpisanie należności objętych odpisem aktualizującym.          290 

6. Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty                                                                         720, 750, 760 

( zapis równoległy Wn 226 Ma 840)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 49 – Poz. 158



 

 

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia, zrealizowanych przez jednostkę budżetową, dochodów 

budżetowych.  

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się zobowiązanie wobec budżetu, ustalone na koniec każdego 

miesiąca, w wysokości zrealizowanych w danym miesiącu dochodów budżetowych (na podstawie 

analitycznej ewidencji prowadzonej do konta 133).  

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się kwoty dochodów budżetowych odprowadzonych na rachunek 

dochodów budżetu państwa. 

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

lecz nie przelanych na rachunek budżetu państwa.  

W okresie przejściowym saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 

budżetu państwa dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przekazanych do końca roku.  

Typowe zapisy konta 222  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przekazanie zrealizowanych dochodów budżetowych  

na rachunek budżetu państwa.        133 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji, na koniec każdego miesiąca wartości,  

zrealizowanych w danym miesiącu dochodów budżetowych.    800 
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Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”  

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia, zrealizowanych przez jednostkę budżetową, wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych 

ze środków europejskich. Kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych ustala się w oparciu o 

ewidencję szczegółową do konta 130.  

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: 

- okresowe wpływy środków budżetowych, otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia, 

na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach 

współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, 

- okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, 

- zwroty od dysponentów niższego stopnia środków niewykorzystanych na wydatki budżetowe 

danego roku.  

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:  

- przeniesienie roczne, zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków 

budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 

europejskich, na konto funduszu jednostki,  

- okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia na pokrycie ich 

wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich - ewidencję szczegółową prowadzi się w układzie 

jednostek, którym przekazano ww. środki, 

- zwroty na rachunek dysponenta wyższego stopnia niewykorzystanych do końca roku środków 

otrzymanych na wydatki budżetowe własne i dysponentów niższego stopnia. 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na 

pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. W okresie przejściowym 

saldo konta 223 ulega rozliczeniu poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego 

stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku.  

Typowe zapisy konta 223  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeniesienie roczne zrealizowanych przez jednostkę  

wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach  

współfinansowania programów i projektów realizowanych  

ze środków europejskich.         800 

2. Przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia.   130 

3. Zwrot na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków 

budżetowych niewykorzystanych do końca roku.     130 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ od dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych  

na pokrycie wydatków budżetowych jednostki, w tym wydatków w ramach  

współfinansowania programów i projektów realizowanych  

ze środków europejskich oraz przeznaczonych  

dla dysponentów niższego stopnia.       130 

2. Wpływ, na rachunek bankowy dysponenta II stopnia tytułem zwrotu  

niewykorzystanych środków budżetowych od dysponenta niższego stopnia.  130 
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Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”  
 

 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami /urzędami skarbowymi i budżetami gmin/, 

w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych własnych /podatki i opłaty/ i wynikających z 

funkcji płatnika, potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się w szczególności: 

- naliczone zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatków i opłat płaconych przez jednostkę,  

- zobowiązania z tytułu podatków pobranych przez jednostkę w imieniu budżetu /podatek 

dochodowy od osób fizycznych/. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności: 

- przekazanie do urzędów skarbowych lub gmin należnych podatków i opłat, 

- należności od budżetu z tytułu nadpłaconych podatków. 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna być prowadzona w szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej oraz zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań, odrębnie dla każdego 

tytułu rozrachunków.  

Konto 225 może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

Typowe zapisy konta 225  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przekazanie na rachunek bankowy właściwych urzędów  

naliczonych podatków i opłat.       konta zesp.1 

2. Przekazanie naliczonych odsetek od zobowiązań podatkowych.              konta zesp.1 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zobowiązania jednostki z tytułu podatków i opłat.                403, 853 

2. Naliczony i pobrany podatek dochodowy  

od osób fizycznych.                 231, 234, 236, 237, 251 

3. Naliczone odsetki należne budżetowi z tytułu zwłoki w  

zapłacie zobowiązań podatkowych.                751 

4. Naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 

wynagrodzeń i innych świadczeń zleconych do wypłaty przez KGP            247 
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Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”  

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, 

realizowanych przez jednostkę budżetową. Do należności długoterminowych zalicza się należności, 

które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się długoterminowe należności, a na stronie Ma ujmuje się 

w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych.  

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. 

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna być prowadzona w szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej oraz dłużników. 

 

Typowe zapisy konta 226 

 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji długoterminowych należności  

z tytułu dochodów budżetowych.        840 

2. Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych  

   z tytułu odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty                                                 840                                                                                  

( zapis równoległy Wn 720, 760 Ma 221)  

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720,750,760).       840 

2. Odpisanie należności objętych odpisem aktualizującym.    290 
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Konto 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich” 

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie 

wydatków środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich 

na fundusz jednostki – konto 800. 

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności: 

- wpływy środków europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją 

programów i projektów finansowanych z tych środków, w korespondencji z kontem 138, 

- przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie 

informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy 

(odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 227 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń 

według programów i projektów realizowanych przez jednostkę oraz podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

Konto 227 na koniec roku nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 227  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie roczne wydatków zrealizowanych 

ze środków europejskich.            800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości uregulowanego zobowiązania wobec  

wykonawcy na podstawie informacji z BGK o dokonaniu  

płatności na rachunek wykonawcy.            209, 281 

2. Zrealizowane zlecenie BGK przekazania na konto 139-  

„inne rachunki bankowe” równowartości naliczonego podatku VAT  

z tytułu odwrotnego obciążenia w transakcjach wewnątrzwspólnotowego  

nabycia towarów (WNT) oraz importu usług dla wydatków budżetu  

środków europejskich celem dalszego przekazania do właściwego urzędu skarbowego.     141 
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Konto 228 – „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł  

zagranicznych niepodlegających zwrotowi”  

Konto 228 służy do ewidencji i rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, innych niż środki europejskie. 

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się w szczególności: 

- roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, w korespondencji z kontem 800, 

- zwrot niewykorzystanych środków zagranicznych, 

- przelewy dochodów na rachunek przekazującego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi. 

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się: 

- środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację programów 

realizowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

- zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi. 

Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń 

z tytułu zrealizowanych dochodów i dokonanych wydatków ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia. 

Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Typowe zapisy konta 228  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie dokonanych wydatków.       800 

2. Przelew odsetek na rachunek bankowy przekazującego środki  

pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.   137 

3. Zwrot niewykorzystanych środków zagranicznych.     137 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi.        137 

2. Wpływy odsetek od środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  

niepodlegających zwrotowi zgromadzonych na rachunku bankowym.   137 
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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 oraz składek na Fundusz Pracy, 

PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

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 do konta 229 powinna być prowadzona w szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej oraz tytułów rozrachunków.  

Konto 229 może wykazywać dwa salda, saldo Wn, które oznacza stan należności i saldo Ma, które 

oznacza stan zobowiązań.  

Typowe zapisy konta 229  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji listy wypłat świadczeń z ubezpieczenia  

społecznego.              101, 231 

2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne oraz na FP, PFRON, FEP.      konta zesp.1 

3. Odprowadzenie odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie składek.    konta zesp.1 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP:  

a) obciążające pracodawcę            405, 853 

b) obciążające pracowników.            231, 251 

2. Naliczone wpłaty na PFRON i FEP.          405 

3. Otrzymane przelewy od zakładu ubezpieczeń społecznych.      130 

4. Naliczone odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie składek.        751 
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Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi 

z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. 

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

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:  

- wypłaty gotówkowe i przelewy na konta osobiste wynagrodzeń (uposażeń) oraz innych należności 

pieniężnych,  

- wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 

- potrącenia obciążające pracownika, dokonywane z wynagrodzeń.  

Ewidencja szczegółowa do konta 231 powinna być prowadzona według klasyfikacji budżetowej oraz 

zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z tytułu wynagrodzeń. Do konta 231 prowadzi się 

imienną ewidencję szczegółową w postaci kart uposażeń (wynagrodzeń) lub systemu 

informatycznego, obejmującą wszystkie tytuły wypłat.  

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

zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń. 

Typowe zapisy konta 231 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji, w pierwszym dniu wypłaty, w oparciu o listy  

należności /zestawienia tych list/ PK potrąceń:  

a) podatku dochodowego od osób fizycznych,      225 

b) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,      229 

c) z tytułu przypisanych roszczeń i szkód,      238 

d) z tytułu rozliczenia wykorzystania telefonów służbowych  

do celów prywatnych,         234 

e) na rzecz osób trzecich i instytucji,       249 

f) nierozliczonych zaliczek.        234 

2. Ujęcie w ewidencji dokonanych z kasy wypłat wynagrodzeń i świadczeń netto. 101 

3. Ujęcie w ewidencji dokonanych przelewów wynagrodzeń i świadczeń  netto  

na konta osobiste pracowników.        130 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zaksięgowanie w ciężar właściwych kont listy należności  

pieniężnych brutto, dotyczącej: 

a) działalności podstawowej,                konta zesp.4 

b) zasiłków ze środków ubezpieczeń społecznych.      229 

2. Ujęcie w ewidencji ekwiwalentów i równoważników  

w zamian za świadczenie w naturze.               konta zesp.4 
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Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

Konto 234 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 

- zaliczki wypłacone pracownikom,  

- przypisane należności od pracowników, w tym z tytułu rozliczenia kosztów rozmów 

telefonicznych, dokonywanych z telefonów służbowych, 

- zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 

- wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, 

- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, 

- wpływy należności od pracowników.  

Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w przepisach szczególnych 

i rozliczane na zasadach określonych w tych przepisach. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna być prowadzona w szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej oraz zapewnić możliwość ustalenia stanu rozrachunków, według tytułów, z 

poszczególnymi pracownikami.  

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma - stan 

zobowiązań wobec pracowników.  

Typowe zapisy konta 234 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wypłata zaliczki oraz spłata zobowiązań wobec pracowników.            konta zesp.1 

2. Wypłata zaliczkobiorcy różnicy między kwotą wydatkowaną  

a kwotą pobranej zaliczki.             101, 102 

3. Przypisane należności od pracowników.                konta zesp. 4 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi  

a) zwrot do kasy niewydatkowanej części zaliczki,          101, 102 

b) koszty pokryte z pobranej zaliczki.                konta zesp. 4 

2. Należności potrącone z listy wynagrodzeń.        231 

3. Uregulowanie należności przez pracownika.               101, 102, 130 

4. Ujęcie w ewidencji zobowiązań wobec pracowników z tytułu  

wydatków poniesionych w imieniu jednostki ze środków własnych.           konta zesp. 4 

5. Przeksięgowanie pod datą pierwszej operacji niezrealizowanych 

w roku ubiegłym należności           800 

(zapis równoległy Wn 221 Ma 760). 
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Konto 236 – „Rozrachunki funduszu socjalnego emerytów policyjnych”  

Konto 236 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków, dotyczących działalności socjalnej w ramach 

funduszu socjalnego emerytów policyjnych.  

Na stronie Wn konta 236 ujmuje się wypłatę świadczeń ze środków funduszu, w tym z tytułu 

udzielonej pożyczki wraz z doliczonym oprocentowaniem, a na stronie Ma – zobowiązania z tytułu 

świadczeń socjalnych oraz spłaty pożyczek.  

W przypadku podjęcia decyzji o zamianie udzielonej pożyczki na bezzwrotną, należność podlega 

spisaniu w korespondencji z kontem 852.  

Ewidencja szczegółowa do konta 236 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu i rodzajów 

rozrachunków. 

Konto 236 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan 

zobowiązań.  

Typowe zapisy konta 236 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wypłata udzielonej pożyczki.            101, 135 

2. Zwiększenie kwoty pożyczki o wartość oprocentowania.      852 

3. Wypłata świadczeń z funduszu.            101, 135 

4. Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług na rzecz  

działalności socjalnej.          135 

5. Ujęcie w ewidencji naliczonego podatku dochodowego.     225 

6. Pobranie przez bank kosztów prowadzenia rachunku.     135 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spłata pożyczki wraz z odsetkami do kasy lub na rachunek  

bankowy.               101, 135 

2. Ujęcie w ewidencji decyzji o zamianie pożyczki na bezzwrotną.    852 

3. Lista wypłat świadczeń z funduszu.        852 

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz  

działalności socjalnej.           852 

5. Wpływ środków z budżetu na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku.   135 

6. Odpisanie należności, na które uprzednio księgowano odpis aktualizujący.   290 
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Konto 237 – „Rozrachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” 

Konto 237 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków, dotyczących działalności socjalnej w ramach 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Na stronie Wn konta 237 ujmuje się wypłatę świadczeń ze środków funduszu, w tym z tytułu 

udzielonej pożyczki wraz z doliczonym oprocentowaniem, a na stronie Ma – zobowiązania z tytułu 

świadczeń oraz spłaty pożyczek.  

W przypadku podjęcia decyzji o zamianie udzielonej pracownikowi pożyczki na bezzwrotną, 

należność podlega spisaniu w korespondencji z kontem 851.  

Ewidencja szczegółowa do konta 237 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu i rodzajów 

rozrachunków. 

Konto 237 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan 

zobowiązań.  

Typowe zapisy konta 237  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wypłata udzielonej pożyczki.            101, 135 

2. Zwiększenie kwoty pożyczki o wartość oprocentowania.      851 

3. Naliczony odpis na fundusz.          851 

(zapis równoległy: Wn 405 Ma 244) 

4. Wypłata świadczeń z funduszu.            101, 135 

5. Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług na rzecz  

działalności socjalnej.           135 

6. Ujęcie w ewidencji naliczonego podatku dochodowego.      225 

7. Pobranie przez bank kosztów prowadzenia rachunku.      135 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spłata pożyczki wraz z odsetkami do kasy lub na rachunek  

bankowy.               101, 135 

2. Ujęcie w ewidencji decyzji o zamianie pożyczki na bezzwrotną.     851 

3. Przelew środków na rachunek bankowy z tytułu odpisu.       135 

4. Lista wypłat świadczeń z funduszu.         851 

5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz  

działalności socjalnej.            851 

6. Wpływ środków z budżetu na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku.    135 

7. Odpisanie należności, na które uprzednio księgowano odpis aktualizujący.    290 
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Konto 238 – „Należności pracownicze z tytułu szkód i roszczeń”  

Konto 238 przeznaczone jest do ewidencji należności od pracowników z tytułu szkód w mieniu 

jednostki oraz pozostałych roszczeń. 

Na koncie 238 ujmuje się tylko bezsporne należności, na które jednostka posiada pisemne 

zobowiązanie do spłaty, bądź prawomocny tytuł wykonawczy (uprawomocnione orzeczenie 

o odszkodowaniu, wyrok sądowy).  

Niedobory w środkach trwałych oraz pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych, 

których wartość bilansowa jest zerowa, rozlicza się tylko ilościowo, a na koncie 238 należy ująć 

wartość roszczenia (w przypadku uznania niedoboru za zawiniony) w kwocie określonej przez 

kierownika jednostki. 

Na koncie 238 nie ujmuje się ustalonych odsetek za zwłokę od nieterminowej regulacji tych 

należności.  

Saldo Wn konta 238 oznacza stan należności z tytułu szkód w mieniu i pozostałych roszczeń 

jednostki. 

Typowe zapisy konta 238  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Należności z tytułu szkód w mieniu, uznane przez osoby lub  

podmioty odpowiedzialne bądź przypisane prawomocnym  

orzeczeniem o odszkodowaniu (wyrokiem sądowym).     264 

(w przypadku szkody przypisanej do międzyokresowych 

przychodów zapis równoległy: Wn 840 Ma 800) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ należności.              101, 130 

2. Spisanie należności przedawnionych bądź umorzonych.       761 

3. Ujęcie w ewidencji potrąconych z wynagrodzenia kwot tytułem  

spłaty przypisanej należności.          231 

4. Przekazanie do realizacji należności, stanowiących dochody budżetowe.    800 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720,750,760) 
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Konto 243 - „Rozliczenie wydatków niewygasających”  

Konto 243 służy do ewidencji rozliczenia, zrealizowanych przez jednostkę budżetową, wydatków 

niewygasających, zgłoszonych w roku poprzednim. 

Kwotę zrealizowanych wydatków niewygasających ustala się w oparciu o ewidencję szczegółową do 

konta 129. 

Na stronie Ma konta 243 ujmuje się okresowe wpływy środków, otrzymanych od dysponenta 

wyższego stopnia, na pokrycie wydatków niewygasających jednostki oraz przeznaczonych dla 

dysponentów niższego stopnia. 

Na stronie Wn konta 243 ujmuje się:  

- przeniesienie zrealizowanych przez jednostkę wydatków niewygasających na konto funduszu 

jednostki, 

- okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie ich 

wydatków niewygasających – ewidencję szczegółową prowadzi się w układzie jednostek, którym 

przekazano środki budżetowe. 

Konto 243 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków otrzymanych na pokrycie 

wydatków niewygasających, lecz niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów. 

Saldo konta 243 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na wyodrębniony rachunek 

dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na wydatki niewygasające 

niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów.  

Na koniec roku konto 243 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 243 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przelew do dysponenta niższego stopnia środków  

na wydatki niewygasające.                  129 

2. Zwrot do dysponenta wyższego stopnia środków,  

które zostały z realizacji wydatków niewygasających  

przed upływem terminu określonego przez RM.                 129 

3. Przelew z tytułu niewykorzystanych w terminie określonym przez  

RM środków na wydatki niewygasające na wyodrębniony rachunek 

dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.          129 

4. Zaksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę wydatków niewygasających.   800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ od dysponenta wyższego stopnia środków na pokrycie 

wydatków niewygasających jednostki oraz przeznaczonych 

dla dysponentów niższego stopnia.                  129 

2. Wpływ na rachunek pomocniczy dysponenta II stopnia tytułem 

zwrotu środków, które zostały z realizacji wydatków 

niewygasających przed upływem terminu określonego przez RM.              129 
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Konto 244 – „Rozrachunki wewnętrzne jednostki”  

Konto 244 służy do ujęcia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Konto 244 funkcjonuje na zasadach przyjętych dla kont rozrachunkowych.  

Konto 244 na koniec roku nie powinno wykazywać salda. 

Typowe zapisy konta 244 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przelew środków budżetowych z tytułu odpisu na zakładowy  

fundusz świadczeń socjalnych.        130 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości rocznego odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych.        405 

(zapis równoległy: Wn 237 Ma 851) 
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Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia” 

 

Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych na rachunki bankowe jednostki a niewyjaśnionych kwot 

należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów. 

Na stronie Wn księguje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty, a na stronie Ma – 

niewyjaśnione wpłaty. 

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

 

Typowe zapisy konta 245 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty       zesp. kont 1 

2. Uznanie wpłaty za spłatę należności po wykonaniu czynności 

wyjaśniających.          zesp. kont 2 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ na rachunek bankowy kwoty do wyjaśnienia     zesp. kont 1 
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Konto 246 – „Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie”  

Konto 246 służy do ewidencji sum otrzymanych przez jednostkę na finansowanie zadań, w tym 

inwestycji, realizowanych wspólnie lub zleconych do wykonania przez inne jednostki organizacyjne, 

ze środków zleceniodawcy.  

Otrzymanych sum na zlecenie jednostka nie może wykorzystać na cele niezgodne 

z  ich przeznaczeniem. 

Na stronie Ma konta 246 księguje się otrzymane sumy na zlecenie, a na stronie Wn - 

ich wykorzystanie.  

Ewidencja szczegółowa do konta 246 powinna umożliwić ustalenie wartości sum na zlecenie według 

tytułów oraz zleceniodawców.  

Konto 246 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewykorzystanych sum na zlecenie.  

Typowe zapisy konta 246  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wydatki na finansowanie zadań zleconych.                     101, 139 

2. Wydatki na inwestycje ponoszone ze środków otrzymanych  

od innych podmiotów.          800 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 139) 

3. Dokonanie przelewu kwot z tytułu odsetek stanowiących  

dochody budżetowe.          139 

4. Zwrot niewykorzystanych środków do jednostek, które je  

przekazały.            139 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Sumy na zlecenie otrzymane przez jednostkę.                     101, 139 

2. Wpływ odsetek od kwot sum na zlecenie: 

a) stanowiących dochody budżetowe,        139 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 750) 

b) zwiększających wartość sum na zlecenie.       139 
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Konto 247 – „Rozrachunki z tytułu sum depozytowych”  

Konto 247 służy do ewidencji przechowywanych przez jednostkę środków pieniężnych z tytułu 

depozytów pieniężnych, a w szczególności: 

- należnych a niepodjętych wynagrodzeń za pracę i innych należności, 

- wadiów wpłacanych z tytułu uczestnictwa w przetargach, 

- kaucji, 

- zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 

- środków organizacji i zrzeszeń społecznych, itp.  

Wpłaty depozytów winny być dokumentowane zleceniem przyjęcia wpłaty, a ich zwroty - zleceniem 

wypłaty gotówkowej lub bezgotówkowej, podpisanymi przez osobę zlecającą przyjęcie lub zwrot 

depozytu.  

Na stronie Ma konta 247 księguje się wpłaty depozytów, a na stronie Wn – ich zwrot.  

Prowadzona do konta 247 ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia 

zdeponowanych sum według ich rodzajów oraz depozytariuszy.  

Saldo Ma konta 247 oznacza stan środków pieniężnych przechowywanych w ramach sum 

depozytowych.  

Typowe zapisy konta 247  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Realizacja zlecenia wypłaty depozytów.               101, 102, 139 

2. Dokonanie przelewu kwot z tytułu odsetek stanowiących  

dochody budżetowe.           139 

3. Naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 

wynagrodzeń i innych świadczeń zleconych do wypłaty przez KGP     225 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków pieniężnych zaliczonych do depozytów.            101, 102, 139 

2. Wpływ odsetek od kwot sum depozytowych: 

a) stanowiących dochody budżetowe,         139 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720) 

b) zwiększających wartość sum depozytowych.        139 

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 66 – Poz. 158



 

 

Konto 249 – „Pozostałe rozrachunki”  

Konto 249 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków nie ujętych na innych 

kontach zespołu 2, w tym rozrachunków spornych skierowanych na drogę sądową lub do firmy 

ubezpieczeniowej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 249 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń każdego 

z tytułów rozrachunków.  

Konto 249 funkcjonuje na ogólnych zasadach, określonych dla kont rozrachunkowych.  

Konto 249 może wykazywać dwa salda: Wn - oznaczające wielkość roszczeń, oraz Ma - oznaczające 

zobowiązania jednostki.  

Typowe zapisy konta 249  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Roszczenia z tytułu szkód, o których pokrycie wystąpiono do  

firmy ubezpieczeniowej lub które skierowano na drogę sądową.   264 

2. Zwiększenie roszczeń o zasądzone do zwrotu koszty  

windykacyjne (postępowania sądowego, itp.).      840 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720, 760 w przypadku gdy zwrot  

dotyczy wydatku roku ubiegłego) 

3. Korekta roszczeń (zwiększenie) - do wysokości określonej  

np.wyrokiem sądowym lub decyzją firmy ubezpieczeniowej.    840 

4. Przeksięgowanie spornych należności.        201 

5. Podatek VAT należny, wynikający z wystawionych faktur/refaktur.    254 

6. Odprowadzenie naliczonych potrąceń z wynagrodzenia 

na rzecz osób trzecich,  instytucji i Pracowniczych planów Kapitałowych.                  130 

7. Odprowadzenie naliczonych składek na PPK finansowanych przez pracodawcę 130 

      

8. Przekazanie zasądzonych rent.        130 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Korekta roszczeń (zmniejszenie) - do wysokości określonej  

np.wyrokiem sądowym lub decyzją firmy ubezpieczeniowej.    840 

2. Spisanie roszczenia o odszkodowanie z chwilą uzyskania  

od firmy ubezpieczeniowej: 

a) stosownej informacji o uregulowaniu szkody komunikacyjnej,    840 

b) przelewu odszkodowania za szkodę.       840 

(zapis równoległy: Wn 133 Ma 221) 

3. Ujęcie w ewidencji potrącenia z wynagrodzenia  

należności na rzecz osób trzecich, instytucji i Pracowniczych Planów Kapitałowych.  231  

4. Przeksięgowanie spornych zobowiązań.        202 

5. Ujęcie w ewidencji zasądzonych rent.        409 

6. Ujęcie w ewidencji składki na PPK finansowanej przez pracodawcę.    405 

  

7. Ujęcie w ewidencji podatku VAT od uregulowanej należności budżetowej.      130, 133 

8. Przekazanie do realizacji należności, stanowiących dochody budżetowe.   800 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720,760) 
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Konto 251 - "Rozrachunki Funduszu Wsparcia Policji" 

Konto 251 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków, dotyczących Funduszu Wsparcia Policji. 

Na stronie Wn konta 251 ujmuje się w szczególności: 

- należności z tytułu przychodów funduszu, 

- wypłatę nagród i rekompensat za ponadnormatywne służby, 

- spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. 

Na stronie Ma konta 251 ujmuje się w szczególności: 

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, 

- listy naliczonych nagród i rekompensat za ponadnormatywne służby, 

- wpływy z tytułu należności.  

Ewidencja szczegółowa do konta 251 powinna zapewnić możliwość ustalenia aktualnego stanu 

poszczególnych rozrachunków z tytułu funduszu celowego, według klasyfikacji paragrafów 

dochodów i wydatków budżetowych. 

Konto 251 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan 

zobowiązań. 

Typowe zapisy konta 251  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Powstanie należności z tytułu przychodu funduszu celowego.      853 

2. Wypłata nagród oraz rekompensat za ponadnormatywne służby.       101, 136 

3. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.          101, 136 

4. Ujęcie w ewidencji naliczonych na liście wypłat potrąceń 

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  

składek społecznych.             225, 229 

5. Spłata zobowiązań wobec kontrahentów.           101, 136 

6. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych     136 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Faktura dostawcy za dostawy i usługi, regulowane ze  

środków funduszu celowego.           300, 853 

2. Faktura za roboty i usługi realizowane w ramach inwestycji.     853 

(zapis równoległy: Wn 080 Ma 800) 

3. Faktura za zakupione podstawowe środki trwałe i wnip.      853 

(zapis równoległy: Wn 011,020 Ma 800) 

4. Faktura za zakupione pozostałe środki trwałe i pwnip.          013, 023 

(zapis równoległy: Wn 853 Ma 072, 075) 

5. Lista wypłat (brutto) nagród i rekompensat za ponadnormatywne służby   853 

6. Listy wynagrodzeń (brutto) z tytułu umów zleceń.       853 

7. Wpływ przypisanych należności z tytułu przychodu funduszu.     136 
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Konto 253 – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu 

podatku od towarów i usług (VAT)” 

Konto 253 służy do ewidencji rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT. 

Na stronie Wn konta 253 ujmuje się naliczony podatek VAT podlegający rozliczeniu z podatkiem 

należnym oraz odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego. 

Na stronie Ma konta 253 ujmuje się należny podatek VAT podlegający rozliczeniu w miesiącu 

bieżącym lub następnym. 

Konto 253 może wykazywać saldo Ma, które oznacza zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 

z tytułu podatku VAT. 

Typowe zapisy konta 253 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości podatku naliczonego podlegającego  

rozliczeniu.             254 

2. Przekazanie na rachunek bankowy właściwych urzędów  

ustalonego podatku.                130, 133, 139 

3. Przekazanie naliczonych odsetek od zobowiązań podatkowych.                130 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości podatku należnego podlegającego  

rozliczeniu.            254 

2. Naliczone odsetki należne budżetowi z tytułu zwłoki w zapłacie  

zobowiązań podatkowych.         751 
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Konto 254 – „Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT)” 

Konto 254 służy do ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego. 

Do konta 254 prowadzi się szczegółową ewidencję z podziałem na podatek naliczony  

i należny według obowiązujących stawek podatku VAT. 

Na stronie Wn konta 254 ujmuje się wartość podatku VAT naliczonego od całej dostawy oraz wartość 

podatku VAT należnego podlegającego rozliczeniu. 

Na stronie Ma konta 254 ujmuje się wartość podatku VAT należnego, wynikającego z wystawionych 

faktur/refaktur/, wartość podatku VAT naliczonego w części nie podlegającej odliczeniu od podatku 

VAT należnego oraz wartość podatku VAT naliczonego podlegającego rozliczeniu. 

Konto 254 nie wykazuje salda na koniec okresu sprawozdawczego. 

Typowe zapisy konta 254 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wartość naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktury dostawcy.   202 

2. Wartość podatku należnego podlegającego rozliczeniu.      253 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Naliczony podatek VAT nie podlegający odliczeniu  

od podatku należnego.                konta zesp. 4 

2. Wartość podatku VAT naliczonego, podlegającego rozliczeniu.    253 

3. Podatek VAT należny, wynikający z wystawionych faktur/refaktur   249 
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Konto 255 – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu 

podatku od towarów i usług  - odwrotne obciążenie” 

Konto 255 służy do ewidencji rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, 

dotyczącego mechanizmu odwróconego obciążenia. Mechanizm ten ma zastosowanie do towarów 

określonych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). 

Na stronie Wn konta 255 ujmuje się przelew podatku VAT do urzędu skarbowego. 

Na stronie Ma konta 255 ujmuje się wartość naliczonego podatku VAT od faktury netto.  

Konto 255 może wykazywać saldo Ma, które oznacza zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 

z tytułu podatku VAT. 

Typowe zapisy konta 255 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przekazanie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego 

naliczonego podatku.                130, 136, 139 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości naliczonego podatku,  

na podstawie dokumentu wewnętrznego.       080, 300, 401, 853 
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Konto 261 – „Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych”  

Konto 261 służy do ewidencji wszelkich ujawnionych, w wyniku przeprowadzonych w jednostce 

inwentaryzacji, niedoborów składników majątkowych (na stronie Wn) oraz sposobu ich rozliczenia 

(strona Ma). 

Podstawą ujęcia na koncie 261 ujawnionych wartości winien być protokół komisji inwentaryzacyjnej. 

Kompensowanie, ujawnionych inwentaryzacyjnych nadwyżek z niedoborami, odbywa 

się wartościowo, zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego rodzaju rozliczeń, i znajduje 

odzwierciedlenie w zapisach księgowych kont: 261 i 266. 

Niedobory środków trwałych umorzonych w 100% oraz pozostałych środków trwałych i zbiorów 

bibliotecznych, których wartość bilansowa jest zerowa, rozlicza się tylko ilościowo. W przypadku 

uznania niedoboru za zawiniony wartość roszczenia ujmuje się w kwocie określonej przez kierownika 

jednostki  

Spisanie niedoborów inwentaryzacyjnych jako szkód w majątku jednostki następuje na podstawie 

protokółu szkód. 

Ewidencja szczegółowa do konta 261 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie 

wielkości ujawnionych niedoborów, w szczególności rodzaju składnika majątku, oraz sposobu ich 

rozliczenia. 

W ciągu roku konto 261 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan ujawnionych 

i nierozliczonych niedoborów inwentaryzacyjnych.  

Ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 

danego roku obrotowego, w związku z czym konto 261 nie może wykazywać salda na koniec roku. 

Typowe zapisy konta 261 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne: 

a) rzeczowych składników majątku trwałego 

(wartość początkowa),                 zesp.0 

b) rzeczowych składników majątku przechowywanych  

w magazynach,                            310,  311, 401 

c) inwestycji (środków trwałych w budowie),         080 

d) środków pieniężnych w kasie                101, 102, 103 

2. Zwiększenie wartości niedoboru zawinionego  

do kwoty określonej przez kierownika jednostki  

jako rzeczywistej wartości roszczenia.          760 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Skompensowanie niedoborów nadwyżkami.         266 

2. Rozliczenie niedoborów poprzez: 

a) uznanie niedoborów za pozorne (wynikające z błędów  

ewidencyjnych),            konta właściwe 

b) uznanie niedoborów za zwiększające koszty jednostki,      401 

c) uznanie niedoborów za pozostały koszt operacyjny,       761 

d) uznanie niedoborów podstawowych środków trwałych za  

zmniejszające fundusz jednostki (w wartości nie umorzonej),     800 

e) uznanie niedoboru za szkodę w mieniu jednostki.       264 

3. Spisanie dotychczasowego umorzenia składników majątkowych  

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 72 – Poz. 158



 

 

z tytułu ujawnionego niedoboru: 

a) umarzanego ratalnie,              070, 071 

b) umarzanego jednorazowo.              072,  075, 074 
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Konto 264 –„Rozliczenie szkód”  

Konto 264 służy do ewidencji ujawnionych wszelkich szkód powstałych w jednostce oraz ich 

rozliczenia.  

Na stronie Wn konta 264 ujmuje się wartość ujawnionych szkód, na stronie Ma – sposób 

jej rozliczenia. 

Ewidencja szczegółowa do konta 264 powinna być prowadzona w sposób, umożliwiający 

sporządzenie sprawozdania ze szkód w mieniu jednostek Policji, określonego odrębnymi przepisami, 

a w szczególności uwzględniać podział szkód na miejsce ich powstania 

 (grup podmiotowych).  

Saldo Wn konta 264 oznacza stan nierozliczonych szkód. 

 

Typowe zapisy konta 264  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujawnione szkody w rzeczowych aktywach obrotowych jednostki.      401 

2. Ujawnione szkody w rzeczowych aktywach trwałych 

 (nie skutkujące wycofaniem z ewidencji).        840 

3. Ujawnienie szkody w rzeczowych aktywach trwałych  

(skutkująca wycofaniem z ewidencji).          właściwe konta zesp.0 

4. Ujęcie uzupełniającej wartości szkody do wysokości określonej  

w protokole szkody.            840 

5. Szkoda z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego.       840 

(zapis równoległy: Wn 800 Ma 080)  

6. Szkoda (w wyniku kradzieży) gotówki w kasie.              101, 102, 103 

7. Przedawnione należności z tytułu dochodów budżetowych.      840 

(zapis równoległy: Wn 761 Ma 221) 

8. Szkody komunikacyjne.           840 

9. Uznanie niedoboru zawinionego za szkodę w mieniu jednostki.      261 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Spisanie dotychczasowego umorzenia rzeczowych aktywów trwałych  

(wycofanych z ewidencji), w związku z ujawnioną szkodą.        właściwe konta zesp.0 

2. Roszczenia z tytułu szkód, uznane przez osobę odpowiedzialną  

bądź przypisane prawomocnym orzeczeniem o odszkodowaniu.     238 

(w przypadku szkody przypisanej do międzyokresowych przychodów 

zapis równoległy: Wn 840 Ma 800) 

3. Spisanie z ewidencji szkody z tytułu inwestycji bez efektu 

gospodarczego, uznanej za pozostały koszt operacyjny.       761 

(zapis równoległy: Wn 840 Ma 800) 

4. Decyzja o spisaniu z ewidencji szkody uznanej za niezawinioną,  

w wartości przypisanej do międzyokresowych przychodów.      840 

5. Decyzja o spisaniu z ewidencji szkody uznanej za niezawinioną,  

której nie ujęto jako rozliczenie międzyokresowe przychodów: 

a) w podstawowych składnikach majątku trwałego,        800 

b) w środkach obrotowych.           761 

6. Przeniesienie roszczeń, o których pokrycie wystąpiono do firmy  

ubezpieczeniowej lub które skierowano na drogę sądową.      249 
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Konto 266 - "Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych"  

Konto 266 służy do ewidencji wszelkich ujawnionych, w wyniku przeprowadzonych w jednostce 

inwentaryzacji, nadwyżek (na stronie Ma) oraz sposobu ich rozliczenia (strona Wn). 

Podstawą ujęcia na koncie 266 ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych winien być protokół 

komisji inwentaryzacyjnej. 

Kompensowanie, ujawnionych inwentaryzacyjnych nadwyżek z niedoborami, odbywa się 

wartościowo, zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego rodzaju rozliczeń, i znajduje odzwierciedlenie w 

zapisach księgowych kont: 261 i 266. 

Ewidencja szczegółowa do konta 266 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie 

wielkości ujawnionych nadwyżek, w szczególności rodzaju składnika majątku, oraz sposobu ich 

rozliczenia. 

W ciągu roku konto 266 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan ujawnionych 

i nierozliczonych nadwyżek inwentaryzacyjnych.  

Ujawnione w toku inwentaryzacji nadwyżki należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 

danego roku obrotowego, w związku z czym konto 266 nie może wykazywać salda na koniec roku. 

Typowe zapisy konta 266 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Dokonanie kompensaty nadwyżek składników  

majątku rzeczowego z ich niedoborami.          261 

2. Rozliczenie nadwyżek poprzez: 

a) uznanie nadwyżek za pozorne (wynikające  

z błędów trwałych ewidencyjnych),          konta właściwe 

b) uznanie nadwyżek na zmniejszenie kosztów,         401 

c) zakwalifikowanie nadwyżek do pozostałych  

przychodów operacyjnych,           760 

d) zakwalifikowanie nadwyżki dotyczącej środków  

trwałych na zwiększenie funduszu jednostki.         800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne: 

a) rzeczowych składników majątku trwałego,              zesp.0 

b) rzeczowych składników majątku  

przechowywanych w magazynach,             310, 311 

c) inwestycji (środków trwałych w budowie),         080 

d) środków pieniężnych w kasie.                101, 102, 103 
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Konto 281 – „Rozrachunki z tytułu inwestycji”  

Konto 281 służy do ewidencji rozrachunków z kontrahentami, związanych z realizacją inwestycji 

(środków trwałych w budowie).  

Na stronie Ma konta 281 ujmuje się zobowiązania, a na stronie Wn ich regulację. 

Ewidencja szczegółowa konta 281 powinna umożliwić ustalenie stanu zobowiązań według 

realizowanych zadań inwestycyjnych i kontrahentów, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

Konto 281 może wykazywać dwa salda: Wn - oznaczające stan należności oraz Ma - oznaczające stan 

zobowiązań.  

Typowe zapisy konta 281 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Regulacja zobowiązań inwestycyjnych ze środków 

budżetowych jednostki.                       130, 129 

(zapis równoległy: Wn 810 Ma 800) 

2. Regulacja zobowiązań inwestycyjnych z budżetu środków 

europejskich.                      227 

(zapis równoległy: Wn 810 Ma 800) 

3. Wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących ze źródeł  

zagranicznych niepodlegających zwrotowi.       137 

4. Regulacja zobowiązań inwestycyjnych ze środków innych jednostek.     139 

(zapis równoległy: Wn 246 Ma 800) 

5. Zaliczka na poczet wykonania robót budowlanych z tyt. inwestycji 

oraz zakupów inwestycyjnych.         130 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Koszty przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji.     080 

2. Ujęcie zobowiązań z tytułu wykonanych robót, dostaw i usług  

inwestycyjnych (w tym z tytułu ulepszenia środków trwałych).        080, 300 

3. Zakup środków trwałych i wnip oddanych bezpośrednio do używania.                    011, 020 

4. Zakup środków trwałych nie oddanych do używania.           080, 300 

5. Koszty robót budowlanych pokryte z pobranej zaliczki.      080 

6. Zwrot niewykorzystanej zaliczki na roboty budowlane z tyt. inwestycji 

oraz zakupów inwestycyjnych.          130 
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Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”  

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych. 

Należności wątpliwe to takie, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie 

i w pełnej wysokości, a byłoby przedwczesne uznanie ich za nieściągalne. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności,  

a na stronie Ma ujmuje się zwiększenie wartości odpisów aktualizujących.  

Konto 290 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

Typowe zapisy konta 290 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku  

z ustaniem przyczyny, dla której dokonano odpisu.                 750, 760, 851, 852 

2. Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego w związku  

z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych 

lub nieściągalnych.                     221, 226, 236, 237 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Odpis aktualizujący należności.                     751, 761, 851, 852 
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Zespół 3 – Materiały i towary 

Konta zespołu 3 są przeznaczone do ewidencji:  

- rozliczenia zakupu rzeczowych składników majątkowych i usług – konto 300, 

- stanów zapasów materiałów – konta 310, 311. 

Na koncie 310 i 311 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów, znajdujących się  

w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu. 

Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów wycenia się według cen zakupu.  
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Konto 300 – „Rozliczenie zakupu”  

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

ustalenia:  

- wartości materiałów w drodze,  

- wartości dostaw niefakturowanych.  

Na stronie Wn konta 300 ujmuje się faktury dostawców krajowych i zagranicznych, a na stronie Ma 

wartość przyjętych dostaw i usług. 

Na koncie 300 można również ujmować zakupy dokonane w ramach centralnego zaopatrzenia (Wn) a 

następnie ich przekazanie (Ma) w korespondencji z kontem 800. 

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: 

-   koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców, 

- opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie, 

- niedobory, szkody i nadwyżki powstałe w czasie transportu, 

- reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców. 

Konto 300 może być wykorzystywane - wyłącznie na koniec okresu sprawozdawczego - 

do wykazywania stanu dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych. 

Konto 300 może wykazywać dwa salda, przy czym saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze, a saldo 

Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych. 

Typowe zapisy konta 300  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Faktury za dostawy i usługi.                 konta zesp. 2 

2. Reklamacje i korekty podwyższające wartość fakturowanych  

dostaw, robót i usług.                  konta zesp.2 

3. Przedawnione zobowiązania za dostawy niefakturowane.     760 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu.                 310, 311 

2. Przyjęcie do używania pochodzących z zakupu 

składników majątku trwałego.                konta zesp.0 

3. Przyjęcie dostawy, dotyczącej inwestycji (środków trwałych w budowie).    080 

4. Wartość zafakturowanych dostaw i usług, obciążających koszty działalności: 

a) podstawowej,               401, 402 

b) inwestycyjnej.             080 

5. Wartość aktywów przekazanych 

w ramach centralnego zaopatrzenia.           800, 853 

6. Obciążenie dostawców wynikające z uznanych przez nich  

reklamacji, wynikające z faktur korygujących.              konta zesp.2 
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Konto 310 – „Materiały” 

Konto 310 służy do ewidencji materiałów znajdujących się w magazynach zarówno własnych, jak i 

obcych, a także do ujęcia wartości materiałów zaliczonych w koszty w momencie ich zakupu. 

Zapisów na koncie 310 można dokonywać metodą uproszczoną (zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt  

4 ustawy o rachunkowości) poprzez bieżące odnoszenie wartości zakupów w ciężar właściwych 

kosztów, w połączeniu z ustalaniem - nie później niż na koniec każdego miesiąca, na podstawie 

dokumentów przychodowo- rozchodowych - stanu tych składników majątkowych  oraz korekty 

kosztów o wartość tego stanu. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień 

bilansowy według cen zakupu. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu składnika 

majątku, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego 

przedmiotu. Wartość przychodów i rozchodów magazynowych, na ostatni dzień każdego miesiąca, 

ujmuje się odpowiednio na stronie Wn i stronie Ma konta 310, w terminie do dnia 5-tego następnego 

miesiąca. 

Wskazany termin nie dotyczy sytuacji kiedy okresem sprawozdawczym jest rok obrotowy. 

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie wartości stanu zapasów magazynowych,  

a na stronie Ma - jego zmniejszenia.  

Ewidencja na koncie 310 prowadzona jest w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 310 powinna umożliwić rozliczenie osób materialnie 

odpowiedzialnych za powierzone im zapasy. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość stanu zapasów w magazynach 

jednostki. 

Typowe zapisy konta 310  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu.          konta zesp.2,300 

2. Składniki majątku obrotowego otrzymane  

w ramach centralnego zaopatrzenia.        800 

3. Otrzymanie środków obrotowych w formie darowizny  

rzeczowej.           760 

4. Nieodpłatne otrzymanie materiałów.        760 

5. Przyjęcie materiałów po zlikwidowanych jednostkach 

na własne potrzeby.         800 

6. Ujawnione nadwyżki zapasów magazynowych.      266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wydanie materiałów z magazynu.       401  

2. Wydanie materiałów z magazynu do  

wykorzystania w procesie inwestycyjnym.      080 

3. Wydanie z magazynu  do używania  mienia  kwalifikującego się  

do pozostałych środków trwałych        013 

4. Nieodpłatne przekazanie materiałów.       761 

5. Ujawnione niedobory zapasów magazynowych.      261 
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(metoda uproszczona) 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Nadwyżki zapasów magazynowych, ustalone w oparciu o  

wyniki inwentaryzacji.         266 

2. Zaksięgowanie pod datą ostatniego dnia miesiąca 

wartości przychodów  materiałów  magazynowych.     401 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeniesienie w ciężar kosztów pod datą ostatniego dnia miesiąca  

rozchodów zapasów magazynowych,         401 

2. Niedobory zapasów magazynowych, ustalone w oparciu  

o wyniki inwentaryzacji.         261 
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Konto 311 – „Materiały na składzie Funduszu Wsparcia Policji”  

Konto 311 służy do ewidencji materiałów znajdujących się w magazynach zarówno własnych, jak i 

obcych, a także do ujęcia wartości materiałów zaliczonych w koszty w momencie ich zakupu. 

Zapisów na koncie 311 można dokonywać metodą uproszczoną (zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o rachunkowości) poprzez bieżące odnoszenie wartości zakupów w ciężar właściwych kosztów, w 

połączeniu z ustalaniem - nie później niż na koniec każdego miesiąca, na podstawie dokumentów 

przychodowo- rozchodowych - stanu tych składników majątkowych  oraz korekty kosztów o wartość 

tego stanu. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen 

zakupu. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu składnika majątku, jego wyceny 

dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość 

przychodów i rozchodów magazynowych, na ostatni dzień każdego miesiąca, ujmuje się odpowiednio 

na stronie Wn i stronie Ma konta 311, w terminie do dnia 5-tego następnego miesiąca. 

Wskazany termin nie dotyczy sytuacji kiedy okresem sprawozdawczym jest rok obrotowy. 

Na stronie Wn konta 311 ujmuje się zwiększenie wartości stanu zapasów magazynowych,  

a na stronie Ma - jego zmniejszenia.  

Ewidencja na koncie 311 prowadzona jest w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 311 powinna umożliwić rozliczenie osób materialnie 

odpowiedzialnych za powierzone im zapasy. 

Konto 311 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość stanu zapasów w magazynach 

jednostki. 

Typowe zapisy konta 311  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu.               251, 300 

2. Składniki majątku obrotowego otrzymane  

w ramach centralnego zaopatrzenia.          853 

3. Ujawnione nadwyżki zapasów magazynowych.        266 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wydanie materiałów z magazynu.                        853  

2. Wydanie materiałów z magazynu do  

wykorzystania w procesie inwestycyjnym.        080 

3. Wydanie z magazynu  do używania  mienia  kwalifikującego się  

do pozostałych środków trwałych         013 

4. Ujawnione niedobory zapasów magazynowych.        261 
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Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 

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

rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie 

ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.  

Na kontach zespołu 4 nie księguje się: 

- kosztów dotyczących inwestycji (środków trwałych w budowie),  

- kosztów działalności finansowanej – zgodnie z odrębnymi przepisami – z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych i funduszu socjalnego emerytów policyjnych, 

- kosztów Funduszu Wsparcia Policji, 

- kosztów poniesionych przez jednostkę, lecz obciążających inne podmioty (np. sumy na zlecenie), 

- pozostałych kosztów operacyjnych,  

- kosztów operacji finansowych.  

Konta zespołu 4 są kontami wynikowymi i nie występują w bilansie zamknięcia.  
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Konto 400 – „Amortyzacja” 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według 

stawek amortyzacyjnych. 

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

zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.  

Jednostka budżetowa może amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 

jednorazowo za okres całego roku. 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów amortyzacji.  

Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  

Typowe zapisy konta 400 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości odpisu amortyzacyjnego 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.        070, 071 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów  

amortyzacji na wynik finansowy.         860 
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Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”  

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii związanych z działalnością 

jednostki budżetowej. 

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

a na stronie Ma - ich zmniejszenia. 

Ewidencję szczegółową konta 401 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii.  

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

Typowe zapisy konta 401 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

       

1. Faktury kontrahentów dotyczące zakupu materiałów i energii.            konta zesp.2 

2. Zwiększenie uprzednio zarachowanych kosztów dotyczących 

zakupu materiałów i energii na podstawie faktur korygujących.           konta zesp.2 

3. Rozliczenie zakupu materiałów i energii.      300 

4. Podatek VAT naliczony w fakturach dostawców, który nie  

podlega odliczeniu od podatku VAT należnego.      254 

5. Rozliczone niedobory, obciążające koszty.      261 

6. Jednorazowe odpisy umorzeniowe w pełnej wartości  

przekazanych do używania pozostałych środków trwałych,  

zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerialnych 

i prawnych, pochodzących z zakupu, otrzymanych w formie 

darowizny rzeczowej oraz w ramach centralnego zaopatrzenia.        072, 075, 074 

7. Wydanie z magazynu materiałów do zużycia.       310 

8. Materiały otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia.     800 

9. Materiały otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny, 

bezpośrednio oddane do  zużycia.       760 

10. Przeniesienie w ciężar kosztów pod datą ostatniego dnia miesiąca  

wartości rozchodu zapasów magazynowych.       310 

11. Ujęcie w ewidencji wartości naliczonego podatku VAT  

z tytułu odwrotnego obciążenia.        255 

 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

 

1. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dot. 

zakupu materiałów i energii na podstawie faktur korygujących.          konta zesp.2 

2. Niedobory i szkody środków obrotowych.          261, 264 

3. Rozliczone nadwyżki materiałów zmniejszające koszty.     266 

4. Zmniejszenie kosztów z tytułu przeznaczenia zakupionych  

składników majątkowych (ewidencjonowanych metodą  

uproszczoną) na rzecz środków trwałych w budowie (inwestycji).    080 
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5. Ujęcie w ewidencji pod datą  ostatniego dnia miesiąca –   

wartości przychodów materiałów magazynowych.     310 

6. Materiały przekazane nieodpłatnie.       761 

7. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów  

budżetowych na wynik finansowy.       860 
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Konto 402 – „Usługi obce”  

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

budżetowej. 

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

ich zmniejszenia. 

Ewidencję szczegółową konta 402 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 402 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu usług obcych.  

Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  

Typowe zapisy konta 402 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Faktury kontrahentów za wykonane usługi.              konta zesp. 2 

2. Rozliczenie zakupu usług.         300 

3. Opłaty bankowe, obciążające koszty budżetowe jednostki.    130 

4. Zwiększenie uprzednio zarachowanych kosztów dotyczących 

zakupu materiałów i energii na podstawie faktur korygujących.            konta zesp.2 

5. Podatek VAT naliczony w fakturach dostawców, który nie  

podlega odliczeniu od podatku VAT należnego.      254 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dot. 

usług obcych na podstawie faktur korygujących.            konta zesp. 2 

2. Zmniejszenie kosztów z tytułu przypisania należności 

od pracownika za rozmowy telefoniczne dokonywane z telefonów sł.    234 

3. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów budżetowych 

na wynik finansowy.         860 
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Konto 403 – „Podatki i opłaty”  

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

od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także 

opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz składek i wpłat do organizacji 

międzynarodowych 

Na stronie Wn konta 403 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ww. podatków i opłat, a na stronie Ma 

- ich zmniejszenia. 

Ewidencję szczegółową konta 403 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 403 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu podatków i opłat.  

Saldo konta 403 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  

Typowe zapisy konta 403 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Podatki i opłaty, obciążające koszty.                konta zesp.2 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenie kosztów na podstawie  

dokumentów korygujących.                 konta zesp.2 

2. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego  

kosztów budżetowych na wynik finansowy.      860 
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Konto 404 – „Wynagrodzenia”  

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

innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło. 

Na stronie Wn konta 404 ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym 

wynagrodzenia brutto (bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). Na stronie Ma 

księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów z tytułu wynagrodzeń. 

Ewidencję szczegółową konta 404 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 404 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu wynagrodzeń.  

Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.   

Typowe zapisy konta 404 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji list należności pieniężnych brutto.     231 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenie kosztów z tytułu wynagrodzeń.      231 

2. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego  

kosztów budżetowych na wynik finansowy.      860 
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Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"  

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności jednostki z tytułu różnego rodzaju świadczeń na 

rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i 

innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.  

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpłat na FP, PFRON, 

FEP, PPK oraz świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. 

ekwiwalenty i równoważniki wypłacane funkcjonariuszom, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, koszty dojazdów, a na stronie Ma ujmuje się ich zmniejszenie. 

Ewidencję szczegółową konta 404 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 405 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych wynagrodzeń.  

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

Typowe zapisy konta 405 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych  

(płacone przez pracodawcę) oraz FP, PFRON, FEP.     229 

2. Ekwiwalenty i równoważniki wypłacane pracownikom  

i funkcjonariuszom.         231 

3. Ujęcie w ewidencji wartości rocznego odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych.        244 

(zapis równoległy: Wn 237 Ma 851) 

4. Ujęcie w ewidencji składki na PPK finansowanej przez pracodawcę.                         249 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenie kosztów na podstawie  

dokumentów korygujących.               229, 231, 244, 249  

2. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego  

kosztów budżetowych na wynik finansowy.      860 
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Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”  

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

kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności koszty krajowych i zagranicznych 

podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy, 

zasądzonych rent oraz innych kosztów niezaliczanych do działalności finansowej i pozostałych 

kosztów operacyjnych. 

Na stronie Wn konta 409 ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma - ich 

zmniejszenia. 

Ewidencję szczegółową konta 409 prowadzi się według klasyfikacji budżetowej, w przekroju 

dostosowanym do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących jednostkę. 

Konto 409 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów.  

Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.  

Typowe zapisy konta 409 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi 

na pokrycie kosztów podróży służbowej.       234 

2. Ujęcie w ewidencji pozostałych kosztów rodzajowych.              konta zesp.2 

3. Ujęcie w ewidencji zasądzonych rent.       249 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Zmniejszenie kosztów na podstawie  

dokumentów korygujących.                konta zesp.2 

2. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego  

kosztów budżetowych na wynik finansowy.      860 
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Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty  

Konta zespołu 7 służą do ewidencji:  

- przychodów z tytułu dochodów budżetowych – konto 720, 

- przychodów i kosztów operacji finansowych – konto 750 i 751, 

- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – konto 760 i 761. 

Ewidencję szczegółową przychodów z tytułu dochodów budżetowych prowadzi się według 

klasyfikacji budżetowej, a pozostałe przychody i koszty stosownie do potrzeb planowania, analizy i 

sprawozdawczości.  

Konta zespołu 7 są kontami wynikowymi i nie występują w bilansie zamknięcia.  
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Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”  

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza 

się podatki, składki, opłaty i inne dochody budżetu państwa, należne na podstawie ustaw lub umów 

międzynarodowych. 

Na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych, natomiast na stronie 

Wn - odpisy (zmniejszenie uprzednio ujętych) przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu 

dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 

Konto 720 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Ma, które wyraża wielkość dochodów 

budżetowych. 

Saldo konta 720 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 720  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Odpisy lub zmniejszenie należności z tytułu dochodów  

budżetowych.           221 

2. Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego osiągniętych  

dochodów budżetowych na wynik finansowy.       860 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych.       221 

2. Wpłata do kasy lub banku przychodów z tytułu dochodów  

budżetowych.                         103, 133 

3. Przychód z tytułu dochodów budżetowych w wysokości  

raty należnej na dany rok obrotowy.          840 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 226) 
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Konto 750 – „Przychody finansowe” 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.  

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

a w szczególności odsetki z zwłokę w zapłacie należności, oprocentowanie środków na rachunkach 

bankowych, z wyjątkiem oprocentowania środków ZFŚS, Funduszu Wsparcia Policji, depozytów i 

sum obcych, oraz dodatnie różnice kursowe. 

Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później 

niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 

Na koniec każdego kwartału składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się 

po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Powstałe 

dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych 

według tytułów przychodów, a przychody stanowiące dochody budżetowe według klasyfikacji 

budżetowej. 

Konto 750 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Ma, które wyraża wielkość przychodów 

finansowych. 

Saldo konta 750 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Konto 750 na koniec roku nie wykazuje salda.  

 

Typowe zapisy konta 750 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego  

osiągniętych przychodów finansowych na wynik finansowy.     860 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Otrzymane lub przypisane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności.            133, 221 

2. Przypisanie odsetek należnych na koniec kwartału.      221 

3. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.              konta zesp.1 

4. Dodatnie różnice kursowe naliczone na koniec  

kwartału dotyczące: 

a) środków pieniężnych,        konta zesp.1 

b) rozrachunków.        konta zesp.2 

5. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku  

z ustaniem przyczyny, dla której dokonano odpisu.      290 
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Konto 751 – „Koszty finansowe” 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów z tytułu operacji finansowych. 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się koszty operacji finansowych, a w szczególności:  

- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe  

w budowie, 

- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych,  

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

Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz 

nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 

Na koniec każdego kwartału składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się 

po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Powstałe 

ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów operacji 

finansowych – według tytułów kosztów. 

Konto 751 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które oznacza wartość kosztów 

operacji finansowych. 

Saldo konta 751 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 751 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Koszty operacji finansowych, dotyczące  

działalności jednostki.              konta zesp.1,2 

2. Ujemne różnice kursowe naliczone  

na koniec kwartału dotyczące: 

a) środków pieniężnych,                 konta zesp.1 

b) rozrachunków.                   konta zesp.2 

3. Ujęcie w ewidencji wartości odsetek  

za nieterminową regulację zobowiązań: 

a) zapłaconych,          130 

b) należnych na koniec kwartału.               202, 225, 229, 253 

4. Odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych.   290 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego  

kosztów operacji finansowych na wynik finansowy.     860 
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Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne” 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością 

jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 720 i 750. 

Na stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności:  

- przychody ze sprzedaży materiałów, 

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków 

trwałych w budowie, 

- przychody z tytułu najmu składników majątku, 

- odpisane przedawnione zobowiązania,  

- otrzymane odszkodowania oraz kary umowne, 

- darowizny rzeczowe pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości 

niematerialnych i prawnych,  

- rzeczowe aktywa obrotowe otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny rzeczowej.  

Ewidencja szczegółowa do konta 760 powinna zapewnić wyodrębnienie pozostałych przychodów 

operacyjnych według tytułów przychodów, a przychody stanowiące dochody budżetowe według 

klasyfikacji budżetowej. 

W ciągu roku obrotowego konto 760 może wykazywać saldo Ma, oznaczające wartość pozostałych 

przychodów operacyjnych. 

Saldo konta 760 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 760  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego na wynik finansowy  

pozostałych przychodów operacyjnych.       860 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przypisanie należności z tytułu przychodów stanowiących  

dochody budżetowe.         221 

2. Spisanie zobowiązań przedawnionych.      konta zesp. 2, 300 

3. Zakwalifikowanie nadwyżek do pozostałych  

przychodów operacyjnych.        266 

4. Zwiększenie wartości niedoboru zawinionego  

do kwoty określonej przez kierownika jednostki  

jako rzeczywistej wartości roszczenia.       261 

5. Otrzymanie pozostałych środków trwałych, zbiorów  

bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerialnych  

i prawnych w formie darowizny rzeczowej.            013, 014, 023 

6. Otrzymanie rzeczowych aktywów obrotowych nieodpłatnie lub 

w formie darowizny rzeczowej.                310, 401 

7. Zarachowanie w wysokości raty należnej na dany rok obrotowy 

 przychodów zaliczanych do dochodów budżetowych 

(zapis równoległy Wn 221, Ma 226).       840 

8. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku  

z ustaniem przyczyny, dla której dokonano odpisu.     290 
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Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne” 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością 

jednostki. 

Na stronie Wn konta 761 ujmuje się:  

- odpisane przedawnione i umorzone należności,  

- odpisy aktualizujące należności, 

- koszty z tytuł kar i grzywien,  

- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego,  

- nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.   

Ewidencja analityczna do konta 761 powinna zapewnić dane o strukturze pozostałych kosztów 

operacyjnych.  

W ciągu roku obrotowego konto 761 może wykazywać saldo Wn, oznaczające wartość pozostałych 

kosztów operacyjnych. 

Saldo konta 761 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

 

 

Typowe zapisy konta 761  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Nieodpłatne przekazanie materiałów.          310, 401 

2. Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych.            konta zesp.2 

(w odniesieniu do przedawnionych należności z tytułu dochodów 

budżetowych zapis równoległy: Wn 264 Ma 840) 

3. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe.      290 

4. Opłacenie kosztów postępowania spornego lub egzekucyjnego.    130 

5. Rozliczenie niedoborów poprzez uznanie ich za pozostały koszt operacyjny.   261 

6. Decyzja o spisaniu z ewidencji szkody: 

a) w środkach obrotowych uznanej za niezawinioną, której nie ujęto 

jako rozliczenie międzyokresowe przychodów,     264 

b) z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego, uznanej za pozostały 

koszt operacyjny.         264 

(zapis równoległy: Wn 840 Ma 800) 

7. Zmniejszenia dochodów m.in. na pokrycie opłaty komorniczej    133 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego na wynik finansowy  

pozostałych kosztów operacyjnych.       860 
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Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 
Konta zespołu 8 przeznaczone są do ewidencji:  

- funduszu jednostki - konto 800,  

- dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu 

na inwestycje - konto 810, 

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów - konto 840,  

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - konto 851,  

- funduszu socjalnego emerytów policyjnych - konto 852,  

- funduszu celowego - Funduszu Wsparcia Policji – konto 853, 

- funduszu mienia zlikwidowanych jednostek - konto 855,  

- wyniku finansowego - konto 860. 

W ewidencji szczegółowej prowadzonej do poszczególnych kont zespołu 8 należy gromadzić 

informacje w przekrojach dostosowanych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej.  
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Konto 800 – „Fundusz jednostki”  

Konto 800 służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych 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:  

- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty 

bilansowej roku ubiegłego,  

- księgowanie, na koniec każdego miesiąca, zrealizowanych dochodów budżetowych,  

- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje,  

- różnice z aktualizacji środków trwałych oraz dotychczas dokonanych odpisów umorzeniowych,  

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych  

w budowie (inwestycji), 

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

- wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Na stronie Ma konta 800 księguje się w szczególności:  

- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku 

bilansowego roku ubiegłego, 

- przeksięgowanie, pod datą 31.12, zrealizowanych wydatków budżetowych,  

- przeksięgowanie, pod datą 31.12, zrealizowanych wydatków środków europejskich, 

- przeksięgowanie, pod datą 31.12, zrealizowanych wydatków ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

- wydatki poniesione na finansowanie inwestycji,  

- różnice z aktualizacji środków trwałych oraz dotychczas dokonanych odpisów umorzeniowych,  

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i środków trwałych w budowie (inwestycji), 

- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

- wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn 

zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki.  

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.  

Typowe zapisy konta 800  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego (pod datą  

przyjęcia sprawozdania finansowego).       860 

2. Ujęcie w ewidencji, na koniec każdego miesiąca wartości,  

zrealizowanych w danym miesiącu dochodów budżetowych.    222 

3. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków wydatkowanych  

na sfinansowanie inwestycji.         810 

4. Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych  

na skutek aktualizacji wyceny.        011 

5. Zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia   

w związku z aktualizacją wyceny środków trwałych.     071 

6. Wartość początkowa środków trwałych  

postawionych w stan likwidacji.        011 

(zapis równoległy: Wn 905 Ma 909) 

7. Wartość początkowa sprzedanych środków trwałych.      011 

8. Ujęcie w ewidencji wartości początkowej wnip  
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poddanych likwidacji lub sprzedaży.        020 

9. Wartość umorzenia środków trwałych i wartości  

niematerialnych i prawnych przejętych na własne  

potrzeby od zlikwidowanych jednostek.           070,071 

10. Ujęcie w ewidencji wartości początkowej nieodpłatnie  

przekazanych:  

a) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,      011,020 

b) inwestycji (środków trwałych w budowie).     080 

11. Ujęcie w ewidencji wartości umorzenia środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie 

lub w formie darowizny rzeczowej.         070, 071 

12. Spisanie szkody w podstawowych składnikach majątku trwałego,  

uznanej za niezawinioną.         264 

13. Ujęcie w ewidencji szkody z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego.   080 

14. Ujęcie w ewidencji wyksięgowania kosztów sprzedanych  

 środków trwałych w budowie (inwestycji).      080 

15. Odpisanie kosztów inwestycji nie podjętej (np. nie wykorzystanej  

dokumentacji projektowej) lub inwestycji zaniechanej.     080 

16. Przeniesienie rozliczenia nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami.   080 

17. Ujęcie w ewidencji niedoborów środków trwałych  

w wartości nie umorzonej.        261 

18. Ujęcie w ewidencji przekazania do realizacji należności stanowiących  

dochody budżetowe.              201, 238, 249 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720) 

19. Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek.              konta zesp.2 

20. Ujęcie w ewidencji wartości aktywów  

przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.     300 

21. Pierwsze wyposażenie nowych obiektów nie uznane za pozostałe środki trwałe 080 

22. Umorzenie pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie 072 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego (pod datą  

przyjęcia sprawozdania finansowego).       860 

2. Zaksięgowanie na koniec roku zrealizowanych przez jednostkę 

wydatków budżetowych.         223 

3. Zaksięgowanie na koniec roku zrealizowanych przez jednostkę 

wydatków niewygasających.        243 

4. Zaksięgowanie na koniec roku zrealizowanych przez jednostkę 

wydatków środków europejskich.       227 

5. Zaksięgowanie na koniec roku zrealizowanych przez jednostkę 

wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi.        228 

6. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny rzeczowej.       011, 020 

7. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie (inwestycji).  080 

8. Ujęcie wartości wydatków inwestycyjnych poniesionych: 

a) ze środków budżetowych        810 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 130) 

b) ze środków budżetu europejskiego       810 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 227) 
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9. Ujęcie w ewidencji kosztów zakupów i robót inwestycyjnych 

finansowanych ze środków Funduszu Wsparcia Policji.          011, 020, 080 

(zapis równoległy: Wn 853 Ma 251) 

10. Wydatki na inwestycje ponoszone ze środków obcych.                 246 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 139) 

11. Przeniesienie rozliczenia nadwyżki zysków  

inwestycyjnych nad stratami.         080 

12. Przyjęte od zlikwidowanych jednostek na własne potrzeby: 

a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w wartości początkowej     011, 020 

b) inwestycje,          080 

c) środki pieniężne,         133 

d) należności,          221 

e) materiały.          310 

13. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych 

na skutek aktualizacji wyceny.        011 

14. Zmniejszenie wartości umorzenia wskutek aktualizacji  

wartości środków trwałych.         071 

15. Ujęcie w ewidencji wartości umorzenia nieodpłatnie  

przekazanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.     070, 071 

16. Spisanie z ewidencji szkody z tytułu inwestycji  

bez efektu gospodarczego.        840 

(zapis równoległy:  

Wn 761 Ma 264 uznanej za pozostały koszt operacyjny, 

lub Wn 238 Ma 264 przypisanej do zwrotu) 

17. Spisanie dotychczasowego umorzenia wnip oraz środków trwałych 

wycofanych z używania na skutek likwidacji i sprzedaży.        070, 071 

18. Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych środków trwałych 

oraz środków trwałych w budowie.        266 

19. Ujęcie w ewidencji wartości aktywów  

otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.       konta zesp.0, 310, 401 
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Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje”  

Konto 810 służy do ewidencji w jednostkach równowartości wydatków na inwestycje, dokonanych ze 

środków budżetowych. 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze 

środków budżetowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji. 

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

konto 800. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.  

Typowe zapisy konta 810  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie wartości wydatków inwestycyjnych poniesionych 

a) ze środków budżetowych,        800 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 130, 129) 

b) ze środków budżetu europejskiego.       800 

(zapis równoległy: Wn 281 Ma 227) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków  

wydatkowanych na sfinansowanie inwestycji.      800 
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Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń 

międzyokresowych (w tym z tytułu szkód). 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych 

przychodów, a na stronie Wn – ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku 

obrotowego. 

Ewidencja analityczna prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i 

zmniejszeń.  

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rozliczeń międzyokresowych przychodów.  

Typowe zapisy konta 840 

 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Zarachowanie, przychodów przyszłych okresów do dochodów  

danego roku obrotowego.               720, 750, 760 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 226) 

2. Korekta roszczeń (zmniejszenie) do wysokości określonej  

wyrokiem sądowym lub decyzją firmy ubezpieczeniowej.    249 

3. Spisanie roszczenia z chwilą uzyskania od firmy ubezpieczeniowej: 

a) stosownej informacji o uregulowaniu szkody komunikacyjnej,    249 

b) przelewu odszkodowania za szkodę.       249 

(zapis równoległy: Wn 133 Ma 221) 

4. Decyzja o spisaniu z ewidencji rzeczowych aktywów trwałych,  

szkody uznanej za niezawinioną, w wartości przypisanej do 

międzyokresowych przychodów.        264 

5. Spisanie z ewidencji szkody z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego,  800 

(zapis równoległy:       

Wn 761 Ma 264 uznanej za pozostały koszt operacyjny, 

Wn 238 Ma 264 uznanej za zawinioną i przypisaną do zwrotu) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji długoterminowych należności z tytułu  

dochodów budżetowych.          226 

2. Zwiększenie roszczeń o zasądzone do zwrotu koszty  

windykacyjne (postępowania sądowego, itp.).      249 

(zapis równoległy: Wn 221 Ma 720, w przypadku gdy zwrot  

dotyczy wydatku roku ubiegłego) 

3. Korekta roszczeń (zwiększenie) do wysokości określonej  

wyrokiem sądowym lub decyzją firmy ubezpieczeniowej.    249 

4. Ujawnione szkody w rzeczowych aktywach trwałych (nie  

skutkujące wycofaniem z ewidencji).       264 

5. Ujęcie uzupełniającej wartości szkody do wysokości określonej  

w protokole szkody.          264 

6. Szkoda z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego.     264 

(zapis równoległy: Wn 800 Ma 080)  

7. Przedawnione należności z tytułu dochodów budżetowych.    264 

(zapis równoległy: Wn 761 Ma 221) 

8. Szkody komunikacyjne.         264 
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Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych.  

Na stronie Ma konta 851 ujmuje się zwiększenia funduszu, a na stronie Wn – jego zmniejszenia. 

Środki funduszu socjalnego zwiększa się o odsetki od środków tego funduszu na rachunku 

bankowym, natomiast koszty obsługi funduszu finansowane są ze środków na wydatki budżetowe 

jednostki. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 851 powinna zapewnić możliwość ustalenia: 

- stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

- wysokości poniesionych kosztów i wielkości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje 

działalności socjalnej. 

Konto 851 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

Typowe zapisy konta 851  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Koszty dotyczące zakładowej działalności socjalnej: 

a) opłacone bezpośrednio z kasy lub rachunku bankowego,        101, 135 

b) ujęte jako zobowiązania.        237 

2. Częściowe lub całkowite umorzenie udzielonej pożyczki  

(wraz z odsetkami).         237 

3. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe funduszu.      290 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.    237 

(zapis równoległy: Wn 405 Ma 244) 

2. Wpływy środków z tytułu odpisów, nieujętych uprzednio  

jako należność.          135 

3. Zwiększenie kwoty pożyczki o wartość naliczonych odsetek.    237 

4. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.     135 

5. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w przypadku 

ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu.       290  
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Konto 852 – „Fundusz socjalny emerytów policyjnych”  

Konto 852 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu socjalnego emerytów 

policyjnych.  

Na stronie Ma konta 852 ujmuje się zwiększenia funduszu, a na stronie Wn – jego zmniejszenia. 

Środki funduszu socjalnego zwiększa się o odsetki od środków tego funduszu na rachunku 

bankowym, natomiast koszty obsługi funduszu finansowane są ze środków na wydatki budżetowe 

jednostki. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 852 powinna zapewnić możliwość ustalenia: 

- stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszu socjalnego emerytów policyjnych,  

- wysokości poniesionych kosztów i wielkość uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje 

działalności socjalnej. 

Konto 852 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan funduszu socjalnego emerytów 

policyjnych. 

Typowe zapisy konta 852  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Koszty dotyczące działalności socjalnej 

na rzecz emerytów i rencistów policyjnych:  

a) opłacone bezpośrednio z kasy lub rachunku bankowego,       101, 135 

b) ujęte jako zobowiązania.        236 

2. Ujęcie w ewidencji decyzji o zamianie pożyczki na bezzwrotną.   236 

3. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe funduszu.      290  

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wpływ środków z tytułu odpisu na fundusz socjalny emerytów  

policyjnych.          135 

2. Zwiększenie kwoty pożyczki o wartość naliczonych odsetek.    236 

3. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.     135 

4. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w przypadku 

ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu.       290  

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 105 – Poz. 158



 

 

Konto 853 – „Fundusze celowe - Fundusz Wsparcia Policji” 

Konto 853 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń państwowego funduszu celowego 

pn. „Fundusz Wsparcia Policji”.  

Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszu, a  na stronie 

Ma – przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszu. 

Odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu stanowią 

jego przychody, natomiast koszty obsługi rachunku obciążają fundusz. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 853 powinna zapewnić możliwość ustalenia: 

- wielkości uzyskanych przychodów oraz wysokości poniesionych kosztów, według paragrafów 

klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, 

- stanu zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Wsparcia Policji.  

Konto 853 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan Funduszu Wsparcia Policji. 

Typowe zapisy konta 853  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Naliczone nagrody i rekompensaty za ponadnormatywne służby (brutto).  251 

2. Listy wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.       251 

3. Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.    229 

4. Zobowiązania z tytułu podatków i opłat.       225 

5. Faktury dostawców za dostawy i usługi finansowane ze środków funduszu.   251 

6. Faktury za zakupione podstawowe środki trwałe i wnip.    251 

(zapis równoległy: Wn 011,020 Ma 800). 

7. Faktura za roboty i usługi realizowane w ramach inwestycji.    251 

(zapis równoległy: Wn 080 Ma 800) 

8. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych i pwnip  

zakupionych ze środków funduszu.                      072, 075 

(zapis równoległy: Wn 013,023 Ma 251) 

9. Pobranie przez bank kosztów prowadzenia rachunku.     136 

10. Zmniejszenie funduszu z tytułu zwrotu niewykorzystanych 

środków otrzymanych w roku poprzednim.      136 

11. Ujęcie w ewidencji wartości naliczonego podatku VAT 

z tyt. odwrotnego obciążenia.        255 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przychody funduszu z tytułu podpisanych porozumień i umów: 

a) ujęte jako należności,         251 

b) nie ujęte uprzednio jako należności.       136 

2. Wpływ oprocentowania środków na rachunku bankowym funduszu.   136 
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Konto 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”  

Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych 

przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący.  

Na stronie Ma konta 855 ujmuje się stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia 

zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, 

w korespondencji z kontem 015, a na stronie Wn - zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia, 

jego likwidacji lub nieodpłatnego przejęcia.  

Ewidencję szczegółową należy prowadzić oddzielnie dla każdej likwidowanej jednostki. 

Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, 

przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nieprzekazanego innym jednostkom 

organizacyjnym, nieprzyjętego na własne potrzeby lub nie sprzedanego. 

Typowe zapisy konta 855 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Wartość mienia przejętego przez organ założycielski  

(nadzorujący) na własne potrzeby.        015 

(zapis równoległy: Wn zesp. 0 Ma 800) 

2. Zmniejszenie wartości mienia zlikwidowanej jednostki  

o różnicę wynikającą z wyceny poniżej wartości bilansowej  

a wartością sprzedaży.         015 

3. Wartość mienia przekazanego nieodpłatnie innej jednostce.    015  

4. Wartość mienia zlikwidowanego.        015 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wartość bilansowa mienia przejętego przez organ  

założycielski (nadzorujący) po zlikwidowanej jednostce.    015 

2. Zwiększenie wartości mienia zlikwidowanej jednostki  

o nadwyżkę wartości, wynikającą z wyceny ponad wartość  

bilansową mienia sprzedanego innej jednostce.      015 
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Konto 860 – „Wynik finansowy”  

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.  

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

- poniesionych kosztów,  

- pozostałych kosztów operacyjnych,  

- kosztów operacji finansowych. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:  

- przychodów z tytułu dochodów budżetowych,  

- przychodów finansowych,  

- pozostałych przychodów operacyjnych. 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: saldo Wn - stratę, 

saldo Ma – zysk.  

Saldo konta 860 jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, 

na konto 800.  

Typowe zapisy konta 860  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego: 

a) kosztów amortyzacji,         400 

b) kosztów budżetowych,            401÷409 

c) kosztów środków europejskich,         401÷409 

d) kosztów środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,     401÷409 

e) kosztów operacji finansowych,       751 

f) pozostałych kosztów operacyjnych.        761 

2. Przeksięgowanie zysku netto za rok ubiegły na fundusz  

jednostki (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego).    800 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:  

a) dochodów budżetowych,         720 

b) przychodów finansowych,         750 

c) pozostałych przychodów operacyjnych.       760 

2. Przeksięgowanie straty netto za rok ubiegły na fundusz  

jednostki (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego).    800 
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Konta pozabilansowe  

Konta pozabilansowe obejmują następujące konta:  

- środki trwałe w likwidacji – konto 905, 

- pozostałe środki trwałe w likwidacji – konto 906, 

- środki trwałe obce – konto 907, 

- składniki majątku przekazane innym podmiotom do użytkowania – konto 908 

- konto techniczne – konto 909, 

- gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe – konto 910, 

- fundusz przeciwdziałania COVID-19 – konto 919, 

- płatności ze środków europejskich – konto 970, 

- wzajemne rozliczenia między jednostkami – konto 976,   

- plan finansowy wydatków budżetowych – konto 980 

- plan finansowy niewygasających wydatków - konto 981 

- plan wydatków środków europejskich – konto 982 

- zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego – konto 983, 

- zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat – konto 984, 

- plan dochodów budżetowych – konto 987, 

- plan Funduszu Wsparcia Policji – konto 988, 

- plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym – konto 990, 

- zobowiązania w układzie zadaniowym – konto 991, 

- zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa – konto 992, 

- zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – konto 998, 

- zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat – konto 999. 
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Konto 905 – „Środki trwałe w likwidacji” 

Konto 905 służy do pozabilansowej ewidencji zbędnych lub zużytych środków trwałych 

postawionych w stan likwidacji. 

Na stronie Wn konta 905 ujmuje się wartość początkową środków trwałych postawionych w stan 

likwidacji – równolegle do wyksięgowania tych środków trwałych z konta 011 (z ewidencji 

bilansowej). 

Na stronie Ma konta 905 ujmuje się wartość początkową środków trwałych pod datą zakończenia ich 

fizycznej likwidacji. 

Konto 905 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość środków trwałych postawionych w 

stan likwidacji. 

Typowe zapisy konta 905  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości środka trwałego  

postawionego w stan likwidacji.        909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości  

zlikwidowanego środka trwałego.       909 

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 110 – Poz. 158



 

 

Konto 906 – „Pozostałe środki trwałe w likwidacji” 

Konto 906 służy do pozabilansowej ewidencji zbędnych lub zużytych pozostałych środków trwałych 

postawionych w stan likwidacji. 

Na stronie Wn konta 906 ujmuje się wartość początkową pozostałych środków trwałych postawionych 

w stan likwidacji – równolegle do ich wyksięgowania z konta 013 (z ewidencji bilansowej). 

Na stronie Ma konta 906 ujmuje się wartość początkową pozostałych środków trwałych pod datą 

zakończenia ich fizycznej likwidacji. 

Konto 906 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość pozostałych środków trwałych 

postawionych w stan likwidacji. 

Typowe zapisy konta 906  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości pozostałych środków  

trwałych postawionych w stan likwidacji.      909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zlikwidowanego 

pozostałego środka trwałego.        909 
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Konto 907 – „Środki trwałe obce” 

Konto 907 służy do pozabilansowej ewidencji obcych środków trwałych, nieujmowanych w ewidencji 

bilansowej. Są nimi składniki majątku używane przez jednostkę na podstawie umów niedających 

korzystającemu prawa do ich amortyzowania lub umarzania do celów bilansowych, np. na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy. 

Na stronie Wn konta 907 ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych - pod datą ich 

otrzymania do używania w prowadzonej działalności. 

Na stronie Ma konta 907 ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych - pod datą ich 

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

jednostki). 

Konto 907 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość obcych środków trwałych używanych 

przez jednostkę. 

Typowe zapisy konta 907  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości obcych  

środków trwałych pod datą ich otrzymania.      909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zwróconych 

obcych środków trwałych.        909 
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Konto 908 – „Składniki majątku przekazane innym podmiotom do użytkowania” 

Konto 908 służy do pozabilansowej ewidencji składników majątku przekazanego innym podmiotom 

do użytkowania. 

Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wartość początkową przekazanego w użyczenie majątku – pod 

datą przekazania. 

Na stronie Ma konta 908 ujmuje się wartość początkową przekazanego w użyczenie majątku - pod 

datą zwrócenia (po zakończeniu okresu trwania umowy, na podstawie której były używane). 

 

Typowe zapisy konta 908 

 

Strona Wn konto przeciwstawne 

 

1. Ujęcie w ewidencji wartości majątku, pod datą  przekazania.    909 

 

Strona Ma 

 

1. Ujęcie w ewidencji wartości majątku, pod datą zwrócenia.    909 
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Konto 910 -  „Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe” 

Konto 910 służy do ewidencji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, dotyczących 

zabezpieczenia należytego wykonania umów i rękojmi za wady oraz zabezpieczeń wadiów 

składanych w formie niepieniężnej. 

Na stronie Wn konta 910 ujmuje się otrzymane gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. 

Na stronie Ma konta 910 ujmuje się zwracane kontrahentom gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. 

Ewidencja szczegółowa do konta 910 prowadzona jest według poszczególnych tytułów oraz 

kontrahentów. 

Na koniec roku konto 910 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość gwarancji bankowych i 

ubezpieczeniowych, dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umów i rękojmii za wady 

oraz wadiów składanych w formie niepieniężnej. 

 

Typowe zapisy konta 910 

Strona Wn        konto przeciwstawne 

1. Wartość otrzymanych gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych z tytułu zabezpieczenia  

należytego wykonania umów i rękojmi oraz  

wadiów.          909 

Strona Ma        konto przeciwstawne 

1. Zwrot gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów  

i rękojmi oraz wadiów.        909 
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Konto 919 – „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19” 

 

Konto  919 służy do pozabilansowej  ewidencji realizacji planu finansowego wyodrębnionego 

rachunku do obsługi  środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwanego dalej Funduszem. Na 

stronie Wn konta 919 ujmuje się zatwierdzony Plan finansowy wyodrębnionego rachunku do obsługi 

środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz jego zmiany.  

Na stronie Ma konta 919 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków finansowanych  

z Funduszu. Zapisów na stronie Ma dokonuje się na bieżąco,  przy każdej refundacji wydatków 

poniesionych na przeciwdziałanie Covid-19. 

Ewidencja szczegółowa do konta 919 jest prowadzona zgodnie z układem klasyfikacji wydatków 

budżetowych. 

 Saldo Wn wskazuje na stan Funduszu. 

 

 

 

Typowe zapisy konta 919 

Strona Wn         Konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego 

planu finansowego wyodrębnionego       909 

rachunku do obsługi środków z Funduszu  

Przeciwdziałania Covid-19. 

 

2. Zmiany planu Funduszu        909 

 

Strona Ma         Konto przeciwstawne 

1. Ujęcie równowartości zrefundowanych wydatków      909 

poniesionych na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 
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Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich” 

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

ze środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez jednostkę do Banku 

Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatku ze środków europejskich. 

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o 

dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 970 powinna zapewnić podział zleceń płatności według 

programów realizowanych przez jednostkę. 

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń, przekazanych przez jednostkę, 

oczekujących na realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Typowe zapisy konta 970  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zleceń płatności ze środków  

europejskich przekazanych do BGK.       909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji informacji z BGK o dokonaniu 

płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy).      909 
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Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

Konto 976 służy do ewidencji rozrachunków między jednostkami budżetowymi resortu spraw 

wewnętrznych, ujętych uprzednio na rozrachunkowych kontach bilansowych. 

Na koncie 976 ujmuje się – niezależnie do księgowań na bilansowych kontach rozrachunkowych – 

stan należności i zobowiązań nieuregulowanych na dzień 31 grudnia, wzajemnie potwierdzonych 

między jednostkami resortu spraw wewnętrznych, w celu dostarczenia dysponentowi wyższego 

stopnia informacji niezbędnych do dokonania wyłączeń wzajemnych rozliczeń w łącznym 

sprawozdaniu finansowym. 

Ewidencja szczegółowa konta 976 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej, 

z wyodrębnieniem tytułów i jednostek, których dotyczą rozrachunki.  

Na stronie Wn konta 976 ujmuje się należności od jednostek resoru spraw wewnętrznych na dzień 31 

grudnia roku obrotowego oraz zapłatę zobowiązań w następnym roku obrotowym. 

Na stronie Ma konta 976 ujmuje się zobowiązania wobec jednostek resortu spraw wewnętrznych na 

dzień 31 grudnia roku obrotowego oraz zapłatę należności w następnym roku obrotowym. 

Konto 976 może wykazywać dwa salda: saldo Wn – oznaczające stan należności, uznany przez 

jednostki w drodze potwierdzenia sald należności w ramach inwentaryzacji, oraz saldo Ma – 

oznaczające stan zobowiązań, potwierdzonych przez jednostkę. 

Typowe zapisy konta 976 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości należności od jednostek resortu 

spraw wewnętrznych nieuregulowanych na dzień 31 grudnia.    909 

2.  Ujęcie w ewidencji zapłaty zobowiązań wobec jednostek  

 resortu spraw wewnętrznych (w następnym roku).     909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji zobowiązań wobec jednostek resortu 

spraw wewnętrznych nieuregulowanych na dzień 31 grudnia.         909 

2. Ujęcie w ewidencji zapłaty należności od jednostek resortu 

spraw wewnętrznych ( w następnym roku).      909 
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Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków 

budżetowych. 

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

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym; 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Typowe zapisy konta 980  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego planu finansowego 

wydatków budżetowych.         909 

2. Zmiany planu finansowego  

(zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny).     909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości zrealizowanych  

wydatków budżetowych.         909 

2. Ujęcie planu niewygasających wydatków budżetowych, 

zgłoszonych do realizacji w roku następnym.      909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości niezrealizowanego 

i wygasłego planu wydatków budżetowych.      909 
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Konto 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków” 

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych 

dysponenta środków budżetowych, zgłoszonych w roku poprzednim. 

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych. 

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy 

niewygasających wydatków budżetowych, 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. 

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 

niewygasających wydatków budżetowych. 

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

Typowe zapisy konta 981  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości planu finansowego  

niewygasających wydatków budżetowych 

zgłoszonych w roku poprzednim.       909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą ostatecznego terminu dokonania wydatków,  

ustalonej wartości zrealizowanych wydatków budżetowych 

obciążających plan finansowy niewygasających wydatków  

budżetowych.          909 

2. Ujęcie, pod datą ostatecznego terminu dokonania wydatków, 

ustalonej wartości planu niewygasających wydatków budżetowych 

w części niezrealizowanej lub wygasłej.       909 
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Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”  

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności: 

- równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich, 

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 982 prowadzona jest w szczegółowości planu wydatków środków 

europejskich.  

Na koniec roku konto 982 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 982  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego planu  

wydatków środków europejskich.       909 

2. Zmiany planu wydatków środków europejskich  

(zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny).     909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości zrealizowanych  

wydatków środków europejskich.       909 

2. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości niezrealizowanego 

i wygasłego planu wydatków środków europejskich.     909 
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Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”  

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków europejskich na dany rok 

budżetowy. 

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich 

w danym roku budżetowym.  

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, 

wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność 

dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 983 prowadzona jest szczegółowości planu wydatków środków 

europejskich.  

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 983  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą 31.12, równowartości dokonanych (sfinansowanych)  

wydatków środków europejskich,       909 

2. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości zaangażowanych  

wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.    909 

(zapis równoległy: Wn 909 Ma 984 

oraz dodatkowy, czerwony zapis dla czystości obrotów: Wn 983 Ma 983) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej,  

równowartości zaangażowanych w latach poprzednich  

wydatków środków europejskich, a obciążających plan  

wydatków środków europejskich roku bieżącego.     909 

(zapis równoległy: Wn 984 Ma 909) 

2. Wartość umów, decyzji i innych postanowień, których  

wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków  

środków europejskich w roku bieżącym.       909 

3. Zmiany wartości (zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny) 

zaangażowania, wynikające ze zmiany stanu prawnego, skutkującego 

koniecznością dokonania wydatku w roku bieżącym.     909 
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Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”  

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich 

przyszłych lat. 

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków 

europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki 

przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat 

przyszłych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 984 prowadzona jest według szczegółowości planu wydatków 

środków europejskich.  

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wielkość zaangażowania 

wydatków środków europejskich lat przyszłych. 

Typowe zapisy konta 984  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej, równowartości 

zaangażowanych w latach poprzednich wydatków środków  

europejskich, a obciążających plan wydatków środków 

europejskich  roku bieżącego jednostki.       909 

(zapis równoległy: Wn 909 Ma 983) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie  

spowoduje konieczność dokonania wydatków środków europejskich  

w latach następnych.         909 

2. Zmiany wartości (zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny) 

zaangażowania, wynikające ze zmiany stanu prawnego, skutkującego 

koniecznością dokonania wydatku w latach przyszłych.    909 
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Konto 987 – „Plan dochodów budżetowych” 

Konto 987 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych dysponenta środków budżetowych. 

Na stronie Ma konta 987 ujmuje się plan dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 987 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych dochodów budżetowych; 

2) równowartość zrealizowanych ponad plan dochodów budżetowych (zapis ujemny), 

3) wartość planu niezrealizowanego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 987 jest prowadzona w szczegółowości planu dochodów 

budżetowych. 

Konto 987 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Typowe zapisy konta 987  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

zrealizowanych dochodów budżetowych.      909 

2. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

zrealizowanych ponad plan dochodów budżetowych 

(zapis ujemny).          909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

niezrealizowanego planu dochodów budżetowych.     909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego planu  

dochodów budżetowych.         909 
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Konto 988 – „Plan Funduszu Wsparcia Policji” 

Konto 988 służy do ewidencji planu finansowego państwowego funduszu celowego. 

Na stronie Wn konta 988 ujmuje się: 

1) plan finansowy kosztów funduszu, 

2) zmiany planu finansowego kosztów funduszu, 

3) planowany stan funduszu na koniec roku, 

4) równowartość zrealizowanych przychodów funduszu, 

5) wartość niezrealizowanego planu przychodów funduszu. 

Na stronie Ma konta 988 ujmuje się: 

1) plan finansowy przychodów funduszu, 

2) zmiany planu finansowego przychodów funduszu, 

3) planowany stan funduszu na początek roku, 

4) równowartość zrealizowanych kosztów funduszu, 

5) wartość niezrealizowanego planu kosztów funduszu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 988 jest prowadzona w szczegółowości planu Funduszu Wsparcia 

Policji. 

Konto 988 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Typowe zapisy konta 988  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego planu  

kosztów Funduszu Wsparcia Policji.       909 

2. Zmiany planu kosztów FWP  

(zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny).     909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

zrealizowanych przychodów Funduszu Wsparcia Policji.    909 

4. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

niezrealizowanego planu przychodów Funduszu.     909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zatwierdzonego planu  

przychodów Funduszu Wsparcia Policji.                 909 

2. Zmiany planu przychodów FWP  

(zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny).     909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

zrealizowanych kosztów Funduszu Wsparcia Policji.     909 

4. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości  

niezrealizowanego planu kosztów Funduszu.      909 
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Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”  

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych, jak również wydatków 

Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym. 

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz wydatków 

Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz wydatków 

Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 990 jest prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie 

sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. 

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Typowe zapisy konta 990 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości planu finansowego wydatków budżetowych 

oraz FWP w układzie zadaniowym. 909 

2. Zmiany planu finansowego  

(zwiększenie zapis dodatni, zmniejszenie - ujemny). 909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości zrealizowanych 

wydatków budżetowych oraz wydatków FWP w układzie zadaniowym. 909 

2. Ujęcie pod datą 31.12, ustalonej równowartości niezrealizowanego 

planu wydatków budżetowych oraz wydatków FWP w układzie zadaniowym. 909 
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Konto 991 – „Zobowiązania w układzie zadaniowym”  

Konto 991 służy do ewidencji zobowiązań w układzie zadaniowym. 

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się wartość uregulowanych zobowiązań. 

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się zaciągnięte zobowiązania. 

Ewidencja szczegółowa do konta 991 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. 

Na koniec roku konto 991 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zobowiązań do zapłaty 

w następnym roku budżetowym. 

Typowe zapisy konta 991 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji wartości uregulowanych zobowiązań. 909 

Strona Ma                konto przeciwstawne  

1. Ujęcie w ewidencji zobowiązań zaciągniętych.  909  
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Konto 992 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”  

Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania 

wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.  

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. Na stronie Ma konta 992 ujmuje 

się przeniesienie kwot wynikających z zapewnienia finansowania lub dofinansowania odpowiednio na 

konto 980 lub 982.  

Ewidencja konta 992 prowadzona jest w szczegółowości wynikającej z decyzji Ministra Finansów o 

zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięć/wydatków.  

Konto 992 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość udzielonego zapewnienia finansowania 

lub dofinansowania z budżetu państwa.  

   

Typowe zapisy konta 992 

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji kwoty udzielonego zapewnienia finansowania 

lub dofinansowania z budżetu państwa.       909 

 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie w ewidencji otrzymanych w planie finansowym 

kwot, wynikających z zapewnienia finansowania lub dofinansowania.     909 

(zapis równoległy: Wn 980 Ma 909 ; Wn 982 Ma 909) 
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Konto 993 – „Zaangażowanie Funduszu Wsparcia Policji - roku bieżącego” 

 

Konto 993 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków Funduszu Wsparcia Policji  

danego roku budżetowego. 

Na stronie Wn 993 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków Funduszu Wsparcia Policji w 

danym roku budżetowym, 

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych 

postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 993 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych. Na koniec 

roku konto 993 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 993  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie równowartości wydatków dokonanych (sfinansowanych)  

w bieżącym roku budżetowym        909 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wartość umów, decyzji i innych postanowień, których  

wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków  

w roku bieżącym.          909 

2. Zmiany wartości (zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny) 

zaangażowania, wynikające ze zmiany stanu prawnego, skutkującego 

koniecznością dokonania wydatku w roku bieżącym.     909 
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Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku 

budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku 

budżetowym. 

Na stronie Wn 998 ujmuje się: 

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

- równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.  

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

postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku 

bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych  i powinna 

zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

Typowe zapisy konta 998  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

2. Ujęcie, pod datą 31.12, równowartości dokonanych (sfinansowanych)  

w danym roku budżetowym: 

a) wydatków budżetowych danego roku,      909 

b) wydatków niewygasających.        909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości zaangażowanych  

wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.    909 

(zapis równoległy: Wn 909 Ma 999 

oraz dodatkowy, czerwony zapis dla czystości obrotu: Wn 998 Ma 998) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

3. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej, równowartości  

zaangażowanych w latach poprzednich wydatków budżetowych,  

których termin płatności przypada na  rok bieżący.                909 

(zapis równoległy: Wn 999 Ma 909) 

4. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej, równowartości,  

zgłoszonych w roku poprzednim wydatków niewygasających,  

których termin płatności przypada na rok bieżący.     909   

     (zapis równoległy: Wn 999 Ma 909) 

5. Wartość umów, decyzji i innych postanowień, których  

wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków  

budżetowych w roku bieżącym.        909 

6. Zmiany wartości (zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny) 

zaangażowania, wynikające ze zmiany stanu prawnego, skutkującego 

koniecznością dokonania wydatku w roku bieżącym.     909 
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Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 

niewygasających wydatków, które mają być realizowane w latach następnych. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych  

w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.   

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

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych  i powinna 

zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999 może wykazać saldo Ma, które oznacza wielkość zaangażowania 

wydatków budżetowych lat przyszłych. 

Typowe zapisy konta 999  

Strona Wn                 konto przeciwstawne 

1. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej, równowartości 

zaangażowanych w latach poprzednich wydatków budżetowych, 

których termin płatności przypada na rok bieżący.      909 

(zapis równoległy: Wn 909 Ma 998) 

2. Ujęcie, pod datą pierwszej operacji gospodarczej, równowartości 

zgłoszonych w roku poprzednim wydatków niewygasających, 

których termin płatności przypada na rok bieżący.     909 

(zapis równoległy: Wn 909 Ma 998) 

Strona Ma                 konto przeciwstawne 

1. Wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie  

spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w  

latach następnych.         909 

2. Zmiany wartości (zwiększenie-zapis dodatni, zmniejszenie-ujemny) 

zaangażowania, wynikające ze zmiany stanu prawnego, skutkującego 

koniecznością dokonania wydatku w latach przyszłych.    909 

3. Ujęcie, pod datą 31.12, ustalonej równowartości zaangażowanych  

wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.     909 

(zapis równoległy: Wn 998 Ma 909) 
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