
Zarządzenie nr 1/2010 
Dyrektora Biura Administracyjno –Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 

z dnia 04.01.2010 r. 
 
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych  

 
Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 
 z 2002 r. , nr 76 poz.694)z późniejszymi zmianami  zarządzam co następuje : 
 

§ 1 
 
 
Wprowadza się: 

1. Zakładowy plan kont – załącznik nr 1 
2. Regulamin kontroli wewnętrznej oraz instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu 

dokumentów księgowych – załącznik nr 2 
 
 
 

§ 2 
 
 
Traci moc zarządzenie nr 2 /2006 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 02.012006 r.  
w części dotyczącej regulaminu kontroli wewnętrznej oraz  instrukcji sporządzania, kontroli  
i obiegu dokumentów księgowych – załącznik nr 4 oraz zarządzeni nr 3/2009 Dyrektora  
BA-EO w Zdzieszowicach  z  30.01.2009 r. w części dotyczącej zakładowego planu kont – 
załącznik nr 1. 
 
 

§ 3 
 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 4 stycznia 2010 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EwSmBiuro
Tekst maszynowy
  DYREKTORJoanna Paciorek

EwSmBiuro
Tekst maszynowy
     

EwSmBiuro
Tekst maszynowy



Załącznik nr 1  
Do zarządzenia Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach  nr 1 z dn.04.01.2010 r. 

 
 
 

 
ZAKŁADOWY PLAN KONT 

 
Niniejszy plan kont jest planem kont dostosowanym do potrzeb i wymogów placówek 
oświatowych gminy Zdzieszowice i Biura Administracyjno-Ekonomicznego w 
Zdzieszowicach jako jednostki budŜetowej wprowadzony na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości / Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694/ z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości 
oraz planu kont dla budŜetu pastwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 2006 r. / Dz. 
U. z 2006r Nr 142, poz. 1020/ z późniejszymi zmianami.  

 
 
 
 

I Ustalenia ogólne 
 

1. Księgi rachunkowe BA-EO w Zdzieszowicach oraz jednostek oświatowych Gminy 
Zdzieszowice są prowadzone i przechowywane w siedzibie Biura tj. przy ulicy Nowa 
3 w Zdzieszowicach 

2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŜyciu komputera , z wyjątkiem ksiąg kont 
pomocniczych dotyczących : 

• ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych- księga inwentarzowa, w 
formie ręcznej dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach i PSP w 
śyrowej 

• ewidencji zbiorów bibliotecznych - księga inwentarzowa, w formie ręcznej 
prowadzona w szkołach i przedszkolach 

 
3. Księgi rachunkowe prowadzone z uŜyciem komputera drukuję się : 

• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej – na koniec kaŜdego miesiąca, 
• zestawienie obrotów sald kont pomocniczych niezbędnych do sporządzania 

sprawozdań budŜetowych - na koniec kaŜdego miesiąca, 
• zestawienie sald kont pomocniczych inwentaryzowanej grupy składników 

aktywów – na dzień inwentaryzacji , 
• wszystkie księgi rachunkowe, w tym nie wymienione wyŜej , prowadzone z 

uŜyciem komputera przenosi się na płytę CD-ROM jednokrotnego zapisu - na 
koniec roku obrotowego 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II Ustalenia szczegółowe 
 

1. Wykaz kont księgi głównej : 
 

Konto Wyszczególnienie 
 

 
 
011 
013 
014 
020 
071 
072 
080 

Zespół 0 – Majątek trwały 
 
Środki trwałe  
Pozostałe środki trwałe 
Zbiory biblioteczne 
Wartości niematerialne i prawne 
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych 
Umorzenie pozostałych  środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych 
Inwestycje ( środki trwałe w budowie) 
 

 
 
130 
135 
139 
140 
 

Zespół 1 – Środki pienięŜne i rachunki bankowe 
 
Rachunek bieŜący jednostki budŜetowej 
Rachunki środków funduszu specjalnego 
Inne rachunki bankowe 
Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne 

 
 
201 
221 
222 
223 
225 
226 
229 
231 
234 
240 
290 

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
 
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 
NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 
Rozliczenie dochodów budŜetowych 
Rozliczenie wydatków budŜetowych 
Rozrachunki z budŜetem  
Długoterminowe naleŜności budŜetowe 
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
Pozostałe rozrachunki 
Odpisy aktualizujące naleŜności 

 
 
310 

Zespól 3 – Materiały 
 
Materiały 

 
 
400 
401 

Zespół 4 – Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 
 
Koszty wg rodzaju 
Amortyzacja 

 
 
700 

Zespół 7- Przychody i koszty ich uzyskania 
 
SprzedaŜ produktów i kosztach wytwarzania 



750 
760 
761 

Przychody i koszty finansowe 
Pozostałe przychody i koszty 
Pokrycie amortyzacji 
 
 

 
 
800 
810 
851 
860 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 
Fundusz jednostki 
Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 

 
980 
981 
998 
999 

Konta pozabilansowe  i techniczne 
Plan finansowy wydatków budŜetowych 
Plan finansowy niewygasających wydatków  
ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego 
ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych przyszłych lat 

 
 

 
2. Zasady klasyfikacji zdarzeń 

 
Poszczególne operacje gospodarcze klasyfikuje się stosownie do ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy. W przypadku operacji zakupu wprowadza się 
obowiązek opisywania dokumentów odzwierciedlających daną operację gospodarczą 
przez osobę merytorycznie odpowiedzialną za jej dokonanie. Stosowny opis powinien 
zawierać niezbędne informacje dla prawidłowej dekretacji dokumentu.  
 
WYKAZ I OPIS  KONT SYNTETYCZNYCH 
KONTA BILANSOWE 
ZESPÓŁ – 0 Majątek trwały 
 
Na kontach zespołu 0 ewidencjonuje się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 
oraz inwestycje (środki trwałe w budowie) zaliczane do tych składników zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem postanowień 
szczególnych  wynikających z dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Ponadto na 
kontach tego zespołu ujmuje się umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych. 
 
Konto 011 – środki trwałe  
 
Konto 011 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają 
ujęciu na kontach 013, 014, 016 i 017. 
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 
wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 
ujmuje się na koncie 071. 
 
Ewidencjonowane na koncie 011 podstawowe środki trwałe jednostek budŜetowych 
finansuje się ze środków pienięŜnych przewidzianych na finansowanie „ inwestycji” , w 
pojęciu uŜywanym w ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie 



rozporządzeniach ( między innymi o zasadach finansowania inwestycji oraz klasyfikacji 
budŜetowej). 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 
- zakup gotowych środków trwałych niewymagających montaŜu ( w cenie 

nabycia),dowód księgowy faktura, OT, akt notarialny,  konto przeciwstawne 080 
- przychody z zakończonej i rozliczonej inwestycji wycenione (wg kosztów 

wytworzenia), dowód księgowy OT, konto przeciwstawne 080 
- nieodpłatne otrzymanie, dowód księgowy PT, konto przeciwstawne 800 
- nieodpłatne otrzymanie od innej jednostki , na podstawie decyzji właściwego organu  

( w dotychczasowej wartości początkowej), dowód księgowy PT 
a) wartość dotychczasowego umorzenia,  konto przeciwstawne 071 
b) wartość nieumorzona, konto przeciwstawne 800 

- ujawniona nadwyŜka (wg ceny na podstawie kosztorysu lub  komisyjnego szacunku – 
wartość godziwa), dowód księgowy PT, konto przeciwstawne 240 

-  zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszt inwestycji ulepszającej 
środek  trwały o koszt inwestycji , dowód księgowy PT, konto przeciwstawne 080 
- urzędowe zwiększenie wartości środka trwałego – aktualizacja , dowód księgowy PK 
łącznie z wykazem środków trwałych podlegającym urzędowemu zwiększeniu wartości 
początkowej, konto przeciwstawne 800 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

 
 

- wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia 
lub zuŜycia, sprzedaŜy oraz nieodpłatnego przekazania; 
 

1. likwidację środka trwałego  
a) wartość dotychczasowego umorzenia , konto przeciwstawne 071 
b) wartość umorzenia wg ceny ewidencyjnej, dowód księgowy LN, konto 

przeciwstawne 800 
2. sprzedaŜ środka trwałego  

c) wartość dotychczasowego umorzenia, konto przeciwstawne 071 
d) wartość umorzenia wg ceny ewidencyjnej, dowód księgowy: faktura, akt 

notarialny, konto przeciwstawne 800 
- urzędowe zmniejszenie  wartości środka trwałego-aktualizacja, dowód księgowy PK 
łącznie z   wykazem środków trwałych podlegającym urzędowemu zmniejszeniu wartości 
początkowej, konto przeciwstawne 800 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umoŜliwi ć: 
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych; 
2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe; 
3) naleŜyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 
 
Konto 011 wykazuje saldo Wn , które oznacza stan środków trwałych o wartości 
początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku aktualizacji wyceny lub inwestycji 
ulepszającej. 
 
Konto 013 Pozostałe środki trwałe  



 
Na koncie ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości pozostałych 
środków trwałych w uŜytkowaniu. 
 
Do pozostałych środków trwałych zalicza się te środki , które umarza się jednorazowo w 
miesiącu przyjęcia do uŜytkowania i które finansuje się ze środków na wydatki bieŜące ( z 
wyjątkiem pierwszego wyposaŜenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się tak jak 
koszty budowy, tj. ze środków na inwestycje) .  
Na koncie 013 ujmuje się następujące środki trwałe w uŜytkowaniu : 
1. Bez względu na wartość początkową jeśli stanowią: 

a) środki dydaktyczne ,  
b) odzieŜ i umundurowanie ( o normatywnym okresie uŜytkowania dłuŜszym niŜ rok) 
c) meble i dywany 
d) inwentarz Ŝywy 

Na koncie 013 ujmuje się takŜe programy komputerowe zakwalifikowane jako  pomoce 
dydaktyczne. 
2. O wartości  początkowej nie wyŜszej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatki 
dochodowym od osób prawnych dla tych środków trwałych , od których odpisy 
amortyzacyjne mogą być dokonywane jednorazowo w miesiącu oddania ich do uŜytkowania. 
 
Do konta 013 prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową umoŜliwiającą ustalenie 
wartości początkowej i ilości poszczególnych środków trwałych.  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 

 - przychód pozostałych środków trwałych w uŜytkowaniu; 
a) bezpośrednio z zakupu wg cen nabycia ,  konto przeciwstawne 201 
b) z inwestycji (pierwsze wyposaŜenie) , konto przeciwstawne 080 

 - ujawnione nadwyŜki, konto przeciwstawne 240 
 - wytworzone z zakupionych przez placówkę materiałów 072 
 - otrzymanie nieodpłatnie uŜywanych  środków trwałych  

a) od innych jednostek i zakładów  budŜetowych na podstawie decyzji 
właściwego organu, konto przeciwstawne 072 

b) darowizny od innych jednostek i osób , konto przeciwstawne 760 
 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 

- wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek likwidacji, zniszczenia lub 
zuŜycia,   sprzedaŜy, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej; 
konto przeciwstawne 072 
 
- ujawnione niedobory środków trwałych w uŜywaniu. 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umoŜliwi ć ustalenie wartości 
początkowej środków trwałych oddanych do uŜywania oraz osób lub komórek 
organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. 
 
Konto 013 moŜe wykazywać saldo Wn , które oznacza wartość początkową pozostałych środków 
trwałych znajdujących się w uŜytkowaniu w wartości początkowej. 
 



 
Konto 014 Zbiory biblioteczne 
 
Konto 014 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 
zbiorów bibliotecznych zwanych materiałami bibliotecznymi, które znajdują się w 
bibliotekach szkolnych . Na koncie nie ujmuje się tych wydawnictw , które są przeznaczone 
wyłącznie jako materiały pomocnicze do uŜytku pracowników jednostki np. katalogi, 
instrukcje, wydawnictwa urzędowe i zawodowe.  
Do konta 014 prowadzi się ewidencję księgową i  ilościowo-wartościową ewidencję 
biblioteczną umoŜliwiającą : 

- ujęcie wartościowe poszczególnych składników tego majątku z wyodrębnieniem 
grup rodzajowych określonych w przepisach bibliotecznych  
- rozliczenie osób odpowiedzialnych za stan zbiorów bibliotecznych 

 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 

- przychód zbiorów bibliotecznych : 
- z zakupu wg cen nabycia , konto przeciwstawne 201, 234 
- nieodpłatne otrzymanie, od innych bibliotek będących jednostkami budŜetowymi wg 
wyceny z dokumentacji, szacunku lub aktualnej wyceny wartości ustalonej w sposób 
komisyjny  ,konto przeciwstawne 072 
- nieodpłatne otrzymanie darów od osób fizycznych i prawnych , wg wyceny z 
dokumentacji , szacunku lub aktualnej wyceny wartości ustalonej w sposób 
komisyjny, konto przeciwstawne 760 
- z nadwyŜek inwentaryzacyjnych  , wg wyceny z dokumentacji , szacunku lub 
aktualnej wyceny wartości ustalonej w sposób komisyjny, konto przeciwstawne 240 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 

- rozchód zbiorów bibliotecznych z tytułu 
- likwidacji zuŜytych lub nieprzydatnych zbiorów , wycena wg  cen ewidencyjnych,  
konto przeciwstawne 072 
- nieodpłatnego przekazania ,wycena wg  cen ewidencyjnych,  konto przeciwstawne 

072 
- niedoborów lub szkód , wycena wg  cen ewidencyjnych,  konto przeciwstawne 072 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umoŜliwi ć ustalenie stanu 
poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych 
przepisach. 
Konto 014 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych 
znajdujących się w jednostce. 
 
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne 
 
Konto 020 słuŜy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości 
niematerialnych i prawnych. 
Na koncie 020 ujmuje się w szczególności nabywane do gospodarczego wykorzystywania 
licencje na programy komputerowe ( oprogramowanie uŜytkowe) , autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne . Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a 



na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i 
prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. 
Wartości niematerialne i prawne , których wartość przekracza kwotę ustaloną w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych , z wyjątkiem związanych z pomocami 
dydaktycznymi finansuje się ze środków na inwestycje i umarza się stopniowo zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie wg stawek i z uwzględnieniem długości okresu 
amortyzowania ustalonego  w treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Konto 020 prowadzi się oddzielnie do wartości :  
- umarzanych w 100 % w momencie zakupu  
- umarzanych stopniowo  
Modyfikacja, aktualizacja programu, zaleŜnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł 
wartości niematerialnych i prawnych - o wartości początkowej wyŜszej od kwoty ustalonej w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych , albo jest poniŜej tej wartości i zaliczana 
jest bezpośrednio w koszty.   
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 

- zakup wartości niematerialnych i prawnych,  konto przeciwstawne 201 
- przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych z inwestycji, konto przeciwstawne 
080 
- otrzymanie nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych umarzane stopniowo 

a) od innych jednostek i zakładów budŜetowych 
- wartość dotychczasowego umorzenia , konto przeciwstawne 071 
- wartość nieumorzona , konto przeciwstawne 800 

 b) z tytułu darów (wg wyceny w wartości rynkowej, godziwej), konto 
przeciwstawne 800 
- otrzymanie nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych umarzane w 100% w 
mc przyjęcia do uŜytkowania  

a )od innych jednostek i zakładów budŜetowych , konto przeciwstawne 071 
b) od innych jednostek i osób prawnych, dary , (wg wyceny w wartości 
rynkowej, godziwej), konto przeciwstawne 760 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 

- rozchód wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo  z tytułu 
a) sprzedaŜy ,wg ceny ewidencyjnej , 

- wartość dotychczasowego umorzenia , konto przeciwstawne 072 
- wartość nieumorzona , konto przeciwstawne 800 

b) likwidacji , wg ceny ewidencyjnej , 
- wartość dotychczasowego umorzenia konto przeciwstawne 072 
- wartość nieumorzona , konto przeciwstawne 800 

c ) lub darowizny, wg ceny ewidencyjnej , konto przeciwstawne 072 
- wartość dotychczasowego umorzenia konto przeciwstawne 072 
- wartość nieumorzona , konto przeciwstawne 800 

- rozchód wartości niematerialnych i prawnych pozostałych umorzonych w 100 % wg 
cen ewidencyjnych , konto przeciwstawne 072 

 
 



Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umoŜliwi ć naleŜyte obliczanie 
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób 
odpowiedzialnych. 
Konto 020 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 
prawnych w wartości początkowej. 
 
Konto 071 Umorzenie środków trwałych i warto ści niematerialnych i prawnych 
 
Konto 071 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 
amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 
 
Umorzenie księgowane na koncie 071 nalicza się od środków trwałych ewidencjonowanych 
na koncie 011 , z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury oraz tych wartości niematerialnych i 
prawnych , które są umarzane stopniowo.  
Umorzenie środków trwałych oblicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym środki zostały przyjęte do uŜywania i do końca tego miesiąca , w którym 
następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki 
trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich 
niedobór. Od ujawnionych środków trwałych , nieobjętych uprzednio ewidencją , umorzenie 
nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały 
wprowadzone do ewidencji. Umorzenie zalicza się raz na koniec roku obrotowego. 
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401. 
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 
wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności : 
 

- wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia wycofanych z eksploatacji środków   
  trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w wyniku likwidacji, sprzedaŜy,   
  nieodpłatnego przekazania , konto przeciwstawne 011,020 
 
- zmniejszenie wartości umorzenia w skutek aktualizacji wartości środków trwałych,  
  konto przeciwstawne 800 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 

- naliczoną amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,   
  konto przeciwstawne 401 
- dotychczasowe umorzenie otrzymanych  nieodpłatnie środków trwałych, koto  
  przeciwstawne 800 
- zwiększenie wartości umorzenia w skutek aktualizacji wartości środków trwałych,  
  konto przeciwstawne 800 

 
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach 
do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 moŜna prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. 
Konto 071 moŜe wykazywać saldo Ma, które wyraŜa stan umorzenia wartości środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.. 
 
 



Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i  
       prawnych 

 
 
Konto 072 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej 
wartości, w miesiącu wydania ich do uŜywania. 
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. 
.  
 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności : 
 

- ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
zlikwidowanych z powodu zuŜycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych 
nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a takŜe stanowiących niedobór 
lub szkodę., konto przeciwstawne 013, 014,020, 240 
 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 
 - odpisy umorzenia nowych , wydanych do uŜytkowania księgozbiorów, pozostałych  

środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych obciąŜające odpowiednie   
koszty , konto przeciwstawne konto przeciwstawne 400 

- umorzenie od otrzymanych w drodze darowizny księgozbiorów, pozostałych  
środków 

              trwałych oraz   wartości niematerialnych i prawnych, konto przeciwstawne 400 
- umorzenie dotyczące  nadwyŜek pozostałych   środków trwałych oraz  wartości  
  niematerialnych i prawnych, kont przeciwstawne 240 

 
Konto wykazuje saldo Ma ,które wyraŜa stan umorzenia wartości pozostałych  środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wysokości w 
miesiącu wydania do uŜywania.  
 
Konto 080  Inwestycje ( środki trwałe w budowie) 
 
Konto słuŜy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych ( środków trwałych w budowie) 
tj. kosztów powstałych w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze budową , 
montaŜem lub ulepszaniu juŜ istniejącego środka trwałego oraz słuŜy  do rozliczenia tych 
kosztów na uzyskane efekty. Na koncie 080 moŜna księgować równieŜ rozliczenie kosztów 
dotyczących zakupu gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest 
do poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wycena wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
poszczególnych uzyskanych środków z inwestycji. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności : 
 
 - roboty , dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji , konto  

  przeciwstawne 201, 
- równowartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz realizowanych inwestycji, konto  
  przeciwstawne 800 



 - odsetki, prowizje i ujemne róŜnice kursowe dotyczące inwestycji w okresie jej  
  realizacji, konto przeciwstawne 130,201 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 
 - przyjęcie do uŜywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

  uzyskanych w  wyniku inwestycji, konto przeciwstawne 011,020 
- nieodpłatne przekazanie inwestycji, konto przeciwstawne 800 

 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 
wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych 
oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Konto 080 moŜe wykazywać saldo Wn , które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 
 
 
ZESPÓŁ „1”-  Środki pieni ęŜne i rachunki bankowe 
 
Na kontach zespołu 1 ewidencjonuje się środki pienięŜne w kasie, likowane na rachunkach 
bankowych oraz środki pienięŜne w drodze stanowiące przepływ środków pienięŜnych 
między kasą a rachunkami bankowymi ,a takŜe miedzy poszczególnymi rachunkami 
bankowymi. 
 
Konto 130 Rachunki bieŜące  jednostek budŜetowych 
 
Konto 130 słuŜy do ewidencji stanu środków budŜetowych oraz obrotów na rachunku 
bankowym jednostki budŜetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budŜetowych 
objętych planem finansowym. 
 
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budŜetowych: 
 

- otrzymanych na realizację wydatków budŜetowych zgodnie z planem finansowym 
oraz   dla dysponentów niŜszego stopnia, w korespondencji z kontem 223; 

 
-  z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budŜetową dochodów budŜetowych 
(ewidencja   szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budŜetowych), w 
korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. 
- wpływ odsetek z oprocentowania rachunku bieŜącego, koto przeciwstawne 750 
- wypływ z tytułu korekt, omyłek bankowych i niewłaściwego obciąŜenia rachunku,    
  koto przeciwstawne 240 

 - wpłaty sum nie wykorzystanych zaliczek i innych naleŜności pracowników ( storno     
     czerwone)  , konto  przeciwstawne 234 
 
 
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 
 

-  zrealizowane wydatki budŜetowe zgodnie z planem finansowym jednostki 
budŜetowej, w tym równieŜ środki pobrane do kasy na realizację wydatków 
budŜetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków 



budŜetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 
(przelew na rachunki pracowników wynagrodzeń, koto przeciwstawne 231, realizacja 
czeku z tytułu zaliczek na zakupy gotówkowe, zwroty środków poniesionych   i 
wyłoŜonych przez pracownika w imieniu jednostki, koto przeciwstawne 234, zapłata 
zobowiązań wobec ZUS i Urzędu skarbowego, koto przeciwstawne 229,225, przelew 
środków na konto ZFŚS, koto przeciwstawne 140, obciąŜenia z tytułu opłat i prowizji 
bankowych, koto przeciwstawne 400, omyłkowe obciąŜenia rachunku, koto 
przeciwstawne 240) 

 
-  okresowe przelewy dochodów budŜetowych do budŜetu, w korespondencji z kontem 
222; 
- zwrot pozostałych środków budŜetowych na rachunek bieŜący budŜetu samorządu     
terytorialnego, koto przeciwstawne 223 

 
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym 
musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 
 
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, Ŝe do błędnych 
zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny 
. 
Konto 130  w ciągu roku moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 
budŜetowych na rachunku bieŜącym jednostki budŜetowej.  
Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej 
dla kont: 
1) wydatków budŜetowych; konto 130 w zakresie wydatków budŜetowych moŜe wykazywać 
saldo Wn, które oznacza stan środków budŜetowych otrzymanych na realizację wydatków 
budŜetowych,  
2) dochodów budŜetowych; konto 130 w zakresie dochodów budŜetowych moŜe wykazywać 
saldo Wn, które oznacza stan środków budŜetowych z tytułu zrealizowanych dochodów 
budŜetowych. 
 Na koniec roku tj. na dzień 31grudnia saldo to ulega likwidacji poprzez przelanie 
niewykorzystanych środków budŜetowych oraz pobranych dochodów na rachunek budŜetu – 
Urząd Miejski w Zdzieszowicach  

 
Konto 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 
 
Konto 135 słuŜy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 
szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych 
funduszy, którymi dysponuje jednostka. 
 
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - 
wypłaty środków z rachunków bankowych. 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umoŜliwi ć ustalenie stanu środków kaŜdego 
funduszu. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności : 
 
 - wpłata środków z tytułu odpisów na ZFŚS , koto przeciwstawne 140 
 - zwrot poŜyczek z ZFŚS , koto przeciwstawne 234 



 - darowizny pienięŜne na rzecz ZFŚS, koto przeciwstawne 851 
 - wpływy odsetek z oprocentowania rachunku ZFŚS, koto przeciwstawne 851 
 - wpływy wynikające z pomyłek bankowych, koto przeciwstawne 240 
 
Na stronie Ma księguje się w szczególności : 
 
 - zapłata zobowiązań wobec dostawców finansowanych ZFŚS,  

  koto przeciwstawne  202 
- przelew udzielonych poŜyczek z ZFŚS, koto przeciwstawne 234 
- wypłaty świadczeń i zapomóg bezzwrotnych pracownikom z ZFŚS, koto  
   przeciwstawne 851 
- omyłkowe obciąŜenia bankowe, koto przeciwstawne 240 
- przekazanie zobowiązań wobec budŜetu , konto przeciwstawne 225,229 

 
Konto 135 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych na 
rachunkach bankowych funduszy. 
 
Konto 139  Inne rachunki bankowe 
 
Konto 139 słuŜy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŜnych wydzielonych na 
innych rachunkach bankowych niŜ rachunki bieŜące i specjalnego przeznaczenia. 
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych: 
- czeków potwierdzonych; 
- sum depozytowych; 
- sum na zlecenie; 
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z 
związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością 
jednostki a księgowością banku. 
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pienięŜnych z 
rachunków bieŜących oraz sum depozytowych i na zlecenie. 
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pienięŜnych dokonane z wydzielonych 
rachunków bankowych. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych 
środków na rodzaje, a takŜe według kontrahentów. 
Konto 139 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych 
znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 
 
 
Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieni ęŜne 
 
Konto 140 słuŜy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków 
pienięŜnych, których wartość wyraŜona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie 
obcej (w tym czeki i weksle obce), a takŜe środków pienięŜnych w drodze 
 
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pienięŜnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 
krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umoŜliwi ć ustalenie: 



1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych 
środków pienięŜnych; 
2) wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pienięŜnych z podziałem na poszczególne waluty obce; 
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych 
powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. 
 
Na stronie Wn i Ma księguje się w szczególności: 
 

- przelew pomiędzy poszczególnymi rachunkami bankowymi, koto przeciwstawne   
  130, 135 

 
Konto 140 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pienięŜnych. 
 
ZESPÓŁ „2”- Rozrachunki i roszczenia 
 
Konat zespołu 2 słuŜą do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń oraz rozliczeń 
budŜetowych , wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyŜek. Z tym ,Ŝe rozrachunki 
to naleŜności i zobowiązania bezsporne natomiast roszczenia to naleŜności kwestionowane 
przez kontrahentów ,  które w przypadku skierowania na drogę sądową stają się roszczeniami 
spornymi. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umoŜliwi ć wyodrębnienie 
poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich 
rozliczeń oraz stanu naleŜności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem 
według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według 
poszczególnych walut. 
 
 
 
 
 
 
 
Konto 201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
 

Konto słuŜy do ewidencji wszelkich bezspornych naleŜności i zobowiązań – za 
wyjątkiem naleŜności jednostek budŜetowych zaliczanych do dochodów budŜetowych , 
które są ujmowane na koncie 221. 

Na koncie 201 w ciągu roku budŜetowego w poczet danego miesiąca  księguje się 
wszystkie rachunki i faktury , które wpłyną do księgowości  w terminie do  piątego dnia 
następującego po upływie danego miesiąca . Na koniec roku budŜetowego ujmuje się na 
koncie 201 rachunki  z datą sprzedaŜy roku budŜetowego . 

 
Na stronie Wn księguje się w szczególności 
 

 - ujmuje się zapłatę zobowiązań oraz zapłatę zaliczek , konto przeciwstawne 130,234 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 



 
 - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , konto przeciwstawne , 310,400,080,851, 
  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia 
naleŜności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 
Konto 201 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - 
stan zobowiązań. 
 
Konto 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 
 
Konto 221 słuŜy do ewidencji naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych , z wyjątkiem 
naleŜności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226 . 
 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności : 
 - naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych i zwrot nadpłat , konto przeciwstawne 
700 
 - przypisane odsetki za zwłokę, konto przeciwstawne 750 
 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

- otrzymaną zapłatę naleŜności na rachunek bankowy   , konto przeciwstawne 130 
 - odpisy naleŜności uprzednio przypisanych , konto przeciwstawne 700,750,760 
 
Przypis odsetek za zwłokę w zapłacie nalicza się na koniec kaŜdego  kwartału . 
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie stanu zaległości i nadpłat 
poszczególnych dłuŜników . Winna być prowadzona wg klasyfikacji budŜetowej oraz 
budŜetów, których naleŜności dotyczą. 
Konto 221 moŜe wykazywać saldo Wn oznaczające stan naleŜności z tytułu dochodów 
budŜetowych lub saldo Ma będące zobowiązaniem z tytułu nadpłat. 
 
Konto 222 – Rozliczenie dochodów budŜetowych 
 
Konto słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budŜetową dochodów 
budŜetowych. 
 
 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - przelew pobranych naleŜności budŜetowych na rachunek budŜetu – Urzędu  

  Miejskiego w Zdzieszowicach, koto przeciwstawne 130 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 

-  roczne przeniesienie na podstawie Rb -27 S sumy zrealizowanych dochodów 
budŜetowych,   koto przeciwstawne 800 

 
Konto 222 moŜe w ciągu roku wykazywać saldo Ma , które oznacza stan dochodów 
budŜetowych zrealizowanych a nie przelanych do budŜetu. Saldo ulega likwidacji poprzez 



księgowanie przelewu do budŜetu dochodów budŜetowych Na koniec roku tj. na 31 grudnia  
konto wykazuje saldo zerowe.  
 
   
Konto 223 – Rozliczenie wydatków  budŜetowych 
 
Konto słuŜy do ewidencji rozliczenia jednostek budŜetowych ze środków otrzymanych na 
pokrycie wydatków budŜetowych przewidzianych w planie finansowym. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
  
 - przeniesienie na podstawie Rb -28S  zrealizowanych wydatków budŜetowych,  
   koto przeciwstawne, 800 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności 
 
 - okresowe przelewy środków budŜetowych od jednostki nadrzędnej na pokrycie  
   wydatków wynikających z planu finansowego, koto przeciwstawne 130 
 
Konto 223 moŜe w ciągu roku wykazywać saldo Ma , które oznacza stan środków 
budŜetowych na pokrycie wydatków.  
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 
wyŜszego stopnia środków budŜetowych niewykorzystanych do końca roku, w 
korespondencji z kontem 130. Na koniec roku tj. na 31 grudnia  konto wykazuje saldo 
zerowe.  
 
Konto 225 – Rozrachunki z budŜetami 
 
Konto 225 słuŜy do ewidencji rozrachunków z budŜetami. Na stronie Wn konta 225 ujmuje 
się nadpłaty oraz wpłaty do budŜetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budŜetów i 
wpłaty od budŜetów. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
  
 - zapłaty z tytułu zobowiązań wobec budŜetu z tytułu podatków i opłat  fizycznych ,  
   konto przeciwstawne 130 
   
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - zobowiązania wobec budŜetu z tytułu podatków i opłat,  konto przeciwstawne 400, 
851 
 
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu 
naleŜności i zobowiązań według kaŜdego z tytułów rozrachunków z budŜetem odrębnie. 
Konto 225 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan 
zobowiązań wobec budŜetów. 
 
Konto 226 –  Długoterminowe naleŜności budŜetowe 
 



Konto 226 słuŜy do ewidencji długoterminowych   naleŜności lub długoterminowych 
rozliczeń  z budŜetem, a w szczególności z tytułu prywatyzacji oraz naleŜności 
zahipotekowanych. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 

- naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych przeksięgowanych do 
zahipotekowanych, konto  przeciwstawne 221 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 
 

- ustanie hipoteki i przeksięgowanie naleŜności do naleŜności z tytułu dochodów 
budŜetowych , konto przeciwstawne 221 

Konto 226 moŜe wykazywać saldo Wn , które oznacza wartość naleŜności zaliczanych do 
długoterminowych” 
 
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
 
Konto 229 słuŜy do ewidencji innych niŜ z budŜetami rozrachunków publicznoprawnych, a w 
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - przelew składek do ZUS, PERON, konto przeciwstawne 130, 135 
 - wypłata zasiłków pokrywanych przez ZUS, konto przeciwstawne 231 
 - odpisane zobowiązania przedawnione , konto przeciwstawne 760,851 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - naliczone składki ZUS, FP i  PFRON , konto przeciwstawne 400, 851 
 - odpisanie naleŜności przedawnionych i umorzonych , konto przeciwstawne 760,851 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia 
stanu naleŜności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi 
dokonywane są rozliczenia. 
Konto 229 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan 
zobowiązań 
 
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  
 
Konto 231 słuŜy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami 
fizycznymi z tytułu wypłat pienięŜnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności naleŜności za pracę wykonywaną 
na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. 
Na koncie tym mogą być ewidencjonowane równieŜ świadczenia nie zaliczane do 
wynagrodzeń np. róŜne ekwiwalenty za uŜywanie własnej odzieŜy lub narzędzi, za pranie 
odzieŜy roboczej itp.   
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 



 - wypłata wynagrodzeń, zaliczek na poczet wynagrodzeń, zasiłków chorobowych     
oraz     innych   pokrywanych  przez ZUS   oraz   ujętych na   listach płac ,  konto   
     przeciwstawne 130, 135, 
 - potrącenia dokonane na liście płac z tytułu podatku dochodowego, składek ZUS 
     płaconych przez pracownika z  własnych środków, składek i zwrotu poŜyczek 
do PKZP    składek na dobrowolne ubezpieczenie  grupowe oraz alimentów i innych 
zobowiązań      pracowników, konto przeciwstawne 225,229,240, 851 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
  
 - naliczone w listach płac wynagrodzenie brutto , konto przeciwstawne 400, 851 
 - zasiłki pokrywane przez ZUS , konto przeciwstawne 229 
 - naliczone ekwiwalenty , konto przeciwstawne 400 
 - odpisanie naleŜności przedawnionych i umorzonych , konto przeciwstawne 760,851 
 
Do konta 231 prowadzona jest imienna ewidencja wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników (karta wynagrodzeń komórce płacowej ), która umoŜliwia ustalenie podstaw do 
naliczeń zasiłków , emerytur, rent oraz podatków .  
Konto moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności od pracowników , 
saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych a niewypłaconych wynagrodzeń.  
 
 
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
 
Konto słuŜy do ewidencji naleŜności i zobowiązań wobec pracowników  innych tytułów niŜ 
wynagrodzenia np. rozliczenie zaliczek, rozliczenie poŜyczek z ZFŚS.  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - wypłacone pracownikom zaliczki , konto przeciwstawne 130 
 - naleŜności od pracowników tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 
odpłatnych,      konto przeciwstawne  ,851,135,700,760 
 - naleŜności od roszczenia z tytułu niedoboru i szkód , konto przeciwstawne 240 
 - wpłaty sum nie wykorzystanych zaliczek i innych naleŜności pracowników ( storno     
      czerwone)  , konto  przeciwstawne 130,135 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
  
 - rozliczone zaliczki i zwroty środków  poniesionych i wyłoŜonych przez pracownika 
w     imieniu jednostki , konto przeciwstawne 400, 851, 310 
 - skierowanie roszczeń do sądu , konto przeciwstawne 240 
 
Do konta 234 prowadzi się ewidencję analityczna imienną dla poszczególnych pracowników. 
Konto moŜe wykazywać dwa salda , saldo Wn stanowi sumę naleŜności a saldo Ma wykazuje 
sumę zobowiązań wobec pracowników . 
 
 
Konto 240 Pozostałe rozrachunki 
 



Konto słuŜy do ewidencji krajowych i zagranicznych zaleŜności i roszczeń oraz zobowiązań 
nie objętych ewidencją na kontach 201-234.  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - wynagrodzenie obciąŜające sumy na zlecenie , konto przeciwstawne 231 
 - zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie lub sum depozytowych, 
    konto przeciwstawne 139 
 - ujawnione niedobory i szkody, konto przeciwstawne 310 ,011,013,014 
 - kompensata nadwyŜek i niedoborów , konto przeciwstawne 240 
 - wyksięgowanie nadwyŜek pozornych , konto przeciwstawne 011,013,310 
 - roszczenia sporne , konto przeciwstawne 201,234 
 - odprowadzanie potrąceń dokonanych na listach płac , konto przeciwstawne 130, 
 - błędne obciąŜenia i korekty błędnych uznań dokonywanych przez bank na podstawie 
     wyciągów bankowych , konto przeciwstawne 130,135,139 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
  
 - otrzymane sumy na zlecenia i sum depozytowych, konto przeciwstawne 139 
 - ujawnione nadwyŜki materiałów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, 
       zbiorów bibliotecznych, konto przeciwstawne 011,013,014 
 - kompensata nadwyŜek i niedoborów , konto przeciwstawne 240 
 - uznania za obciąŜające straty lub koszty, konto przeciwstawne 400,760,851,860 
 - błędne obciąŜenia i korekty błędnych uznań dokonywanych przez bank na podstawie 
     wyciągów bankowych , konto przeciwstawne 130,135,139 
 - zobowiązania z tytułu dokonanych potrąceń na listach płac , konto przeciwstawne 
231 
 
Do konta prowadzi się ewidencje szczegółową według tytułów z uwzględnieniem tytułów 
poszczególnych rozrachunków , roszczeń i rozliczeń.  
Na koncie mogą występować dwa salda , saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, saldo 
Ma – stan zobowiązań. 
 
Konto 290 Odpisy aktualizujące naleŜności 
 
Konto 290 słuŜy do ewidencji odpisów aktualizujących naleŜności wątpliwych i odsetek od 
naleŜności przypisanych , a nie wpłaconych. Odpisu aktualizującego naleŜności wątpliwe 
dokonuje się po raz pierwszy pod data 31.12.2008 r. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 

- zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą , umorzeniem, konto 
przeciwstawne 221, 750 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności 
 
 - odpis aktualizujący wątpliwe naleŜności , konto przeciwstawne 750 

- wartość przypisanych , ale nie zapłaconych do dnia bilansowego odsetek od 
naleŜności , konto przeciwstawne 750 

 



Konto 290 moŜe wykazywać saldo Ma , które oznacza wartość odpisów aktualizujących 
naleŜności oraz wartość odsetek naliczonych , a jeszcze nie zapłaconych przez kontrahentów 
do dnia bilansowego. 
 
ZESPÓŁ „3” – Materiały 
 
Konta zespołu 3 przeznaczone są do ewidencji zapasów rzeczowych aktywów obrotowych 
postaci materiałów. Na kontach zapasów ewidencjonuje się własne materiały przechowywane 
w magazynach własnych oraz znajdujące się w przerobie własnym., a takŜe materiałów 
księgowanych w cięŜar kosztów bezpośrednio przy zakupie, ale nie zuŜytych do dnia 
bilansowego.  
 
 
Konto 310 – Materiały 
 
Konto słuŜy do ewidencji materiałów zakupionych na potrzeby jednostki i przechowywanych 
w magazynach.  WyróŜniamy magazyny : art. spoŜywczych i  przemysłowych. Dla 
ustalonych rodzajów materiałów  wartością zakupionych materiałów obciąŜa się właściwe 
koszty rodzajowe nie prowadząc ewidencji magazynowej w księgowości. Kartoteki 
magazynowe- ilościowo-wartościowe  prowadzone są przez intendentki lub innych 
pracowników danej placówki. W magazynach art. Ŝywnościowych przychody na kartotekach 
dokonuje się na podstawie faktur zakupu zaś rozchody na postawie raportów Ŝywieniowych, 
w magazynach przemysłowych przychody na podstawie PZ zaś rozchody na podstawie RW. 
Na koniec roku obrotowego nie zuŜyta część materiałów podlega spisowi z natury i wycenie 
na podstawie kartotek magazynowych prowadzonych w danej placówce. Na podstawie 
arkuszy spisu z natury wartość spisanych materiałów   wyksięgowuje się z kosztów i nanosi 
na konto 310. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - przychód materiałów wg cen nabycia, konto przeciwstawne 201,234 
 - przychód na podstawie spisu z natury , konto przeciwstawne 201,234 
 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - wydanie materiałów do zuŜycia , konto przeciwstawne 400 
 
  
Konto 310 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa wartość zapasów materiałów 
magazynie. 
 
KONTA WYNIKOWE 
 
ZESPÓŁ „4”- Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie 
 
Konta zespołu 4 słuŜą do ewidencji związanych z działalnością operacyjną : 

1. kosztów prostych w układzie rodzajowym 
2. kosztów amortyzacji 

 



Konto 400 Koszty wg rodzajów. 
 
Konto słuŜy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. Do konta 400 naleŜy prowadzić 
szczegółową ewidencję pomocniczą wg podziałek klasyfikacji budŜetowej. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - wartość zakupionych materiałów zaliczanych bezpośrednio w koszty, konto    
     przeciwstawne 201,234 

- wartość umorzenia wydanych do uŜytkowania pozostałych środków trwałych, 
zbiorów   
  bibliotecznych oraz pozostałych  wartości niematerialnych i prawnych , konto 
  przeciwstawne 072 

 - naliczone i przelane  odpisy na ZFŚS, konto przeciwstawne 851 
 - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty, konto przeciwstawne 240 
 - zuŜycie energii, konto przeciwstawne 201 
 - wartość zakupionych usług, konto przeciwstawne 201 
 - naliczone wynagrodzenia , konto przeciwstawne 231 
 - naliczone składki ZUS płacone przez pracodawcę, składki FP i PERON, konto   
     przeciwstawne 229 
 - podatki , opłaty ( od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe),  konto 
    przeciwstawne 201 
 - koszty podróŜy słuŜbowych, konto przeciwstawne 234 
 - naliczone ekwiwalenty dla pracowników, konto przeciwstawne 234 
  
  
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
  
 - zmniejszeni kosztów ,  konto   przeciwstawne 201,234 
 - przeniesienie rocznej sumy kosztów, konto przeciwstawne 860 
 
 
Konto 400 moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość 
poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 
 
Konto 401 Amortyzacja 
 
Konto słuŜy do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych ewidencjonowanych oraz 
wartości niematerialnych  i prawnych , od których odpisy umorzeniowe i amortyzacja są 
naliczone stopniowo wg stawek amortyzacyjnych.  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - naliczona amortyzacja , konto przeciwstawne 071 
 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - przeniesienie rocznej sumy kosztów amortyzacji , konto przeciwstawne 860 
 



Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych nalicza  się  
jednorazowo za okres całego roku w m-c grudniu. W ciągu roku nalicza się amortyzację tylko 
tych środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych , które podlegają likwidacji a 
nie zostały jeszcze zamortyzowane.  
Konto 401 moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość 
poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego 
na konto 860. 
 
 
ZESPÓŁ „7” Przychody i koszty ich uzyskania 
 
Konta zespołu 7 przeznaczone są do ewidencji przychodów i kosztów związanych z 
działalnością jednostki.  
 
Konto 700 SprzedaŜ produktów i koszty ich wytworzenia. 
 
Konto 700 słuŜy do ewidencji sprzedaŜy produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów 
oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - przeniesienie na koniec roku przychodów ze sprzedaŜy , konto przeciwstawne 860 
 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - sprzedaŜ materiałów, produktów i  usług , konto przeciwstawne 221,234 
 
 
Do konta 700 prowadzi się ewidencje szczegółową ze względu na rodzaj osiągniętych  
przychodów .   
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaŜy na stronę Ma konta 860; (Wn konto 700); 
2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 860 (, Ma konto 700). 
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 
 
Konto 750 Przychody i koszty finansowe 
 
Konto 750 słuŜy do ewidencji przychodów i kosztów operacji finansowych. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
  
 - przeniesienie na koniec roku przychodów  finansowych , konto przeciwstawne 860 

- wartość przypisanych , ale nie zapłaconych do dnia bilansowego odsetek od 
naleŜności ,        konto przeciwstawne 290 

  
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 



 - odsetki od środków na rachunku bankowym, konto przeciwstawne 130 
 - dochody z tytułu terminowego opłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 
     Ordynacji podatkowej, 130, 135 
 - przeniesienie na koniec roku kosztów finansowych , konto przeciwstawne 860 
 - otrzymane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie naleŜności , konto przeciwstawne 240 
 
Do konta 750 prowadzi się ewidencje szczegółową ze względu na rodzaj osiągniętych  
przychodów  i poniesionych kosztów 
W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody z tytułu dochodów budŜetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 
860 (Wn konto 750); 
2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750). 
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 
 
Konto 760 Pozostałe przychody i koszty 
Konto 760 słuŜy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niŜ podlegające ewidencji na 
kontach 700, 730, 740, 750. 
  
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 -  nie zawinione niedobory środków obrotowych, konto przeciwstawne 240 

- odpisane, przedawnione i umorzone naleŜności ,kary, grzywny  konto przeciwstawne  
201,234,240   

 - przeniesienie na koniec roku pozostałych przychodów , konto przeciwstawne 860 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, konto przeciwstawne 201,234 
 - otrzymane darowizny, konto przeciwstawne 130,011,013,014 
 - otrzymane odszkodowania , kary i grzywny, konto przeciwstawne 201,221 
 - przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów , konto przeciwstawne 860 
 
Do konta 760 prowadzi się ewidencje szczegółową ze względu na rodzaj osiągniętych  
przychodów poniesionych kosztów. 
Na koniec roku obrotowego przenosi się : 
- saldo Ma konta 760 na stronę  Wn konta 860 
- saldo Wn konta 760 na stronę Ma konta 860 
Na koniec roku obrotowego konto 760 nie wykazuje salda. 
 
 
 
Konto 761 Pokrycie amortyzacji. 
 
Konto  słuŜy do ewidencji równowartości amortyzacji ujętej na koncie 401.  

 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - przeniesienie salda na koniec roku , konto przeciwstawne 860 
 



Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - równowartość naliczonej amortyzacji , konto przeciwstawne 800 
 
Na koniec roku obrotowego saldo konta 761  przenosi się na konto 860 
 
 
 
ZESPÓŁ- „8” Fundusze, rezerwy i wynik finansowy. 
 
Na kontach zespołu 8 ujmuje się fundusz jednostki, ZFŚS, straty i zyski nadzwyczajne oraz 
ustalenie wyniku finansowego. 
 
 
Konto 800 Fundusz jednostki 
Konto 800 słuŜy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich 
zmian. 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego 
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 
 
 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - ujemny wynik finansowy , konto przeciwstawne 860 
 - przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę dochodów budŜetowych, konto 
     przeciwstawne 222  
 - nieodpłatne przekazanie środków trwałych, konto przeciwstawne 011 
 - przeksięgowanie rozliczenia wyniku finansowego , konto przeciwstawne 820 
 - pokrycie amortyzacji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, konto 
     przeciwstawne 761 
 

 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 

 
 - dodatni wynik finansowy , konto przeciwstawne 860 
 - przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę wydatków budŜetowych, konto 
     przeciwstawne 223 
 - równowartość środków budŜetowych wydatkowanych przez jednostkę budŜetową na 
     sfinansowanie jej inwestycji 9 zapis równoległy do zapłaty), konto 
przeciwstawne 810 
 - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny środki trwałe, wartości niematerialne i 
     prawne, inwestycje, konto przeciwstawne 011,013,020,080 
 
Do konta prowadzi się ewidencje analityczną w zaleŜności od funduszu: fundusz jednostki, 
fundusz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji . 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia 
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 
Konto 800 wykazuje saldo Ma , które oznacza stan funduszu jednostki. 



 
 
Konto 810 Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje.  
 
 Konto 810 słuŜy do ewidencji dotacji przekazanych z budŜetu na dofinansowanie 
działalności podstawowej , równowartości dokonanych wydatków na inwestycje jednostek 
budŜetowych.  
 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - równowartości dokonanych wydatków na sfinansowanie  inwestycje własnych 
jednostek    budŜetowych, konto przeciwstawne 800 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - przeksięgowanie w końcu roku rocznej sumy wydatków na sfinansowanie własnych  
     inwestycji , konto przeciwstawne 800 
 
 
Konto 810 na koniec roku nie wykazuje salda.  
 
Konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
Konto 851 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych tworzonego na podstawie ustawy . 
ZFŚS tworzy się przede wszystkim z odpisów obciąŜających koszty działalności jednostki. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - koszty związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością socjalną , konto  
    przeciwstawne 135,234,201,240 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - odpis na ZFŚS, przelew środków ,konto przeciwstawne 135 
 - odsetki bankowe, konto przeciwstawne 135 
 - darowizny, konto przeciwstawne 135 
Saldo Ma konta 851 wyraŜa stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
 
 
Konto 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 
 
Konto 860 słuŜy do bieŜącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenia na 
koniec roku wyniku finansowego jednostek. 
 
 
  Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - straty nadzwyczajne , konto przeciwstawne 011,080,310 



 - przeniesienie na dzień 31.12 poniesionych kosztów, konto przeciwstawne  
      400,401,750,760 
 - przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły, konto 
przeciwstawne     800 
 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - zyski nadzwyczajne z tytułu otrzymanego odszkodowania, konto przeciwstawne 130 
 - przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za rok ubiegły, konto 
przeciwstawne        800 
 - przeniesienie na dzień 31.12 przychodów, konto przeciwstawne     700,750,760, 
 - przeniesienie pokrycia amortyzacji, konto przeciwstawne 761      
 
 
KONTA POZABILANSOWE 
 

Konto 980  Plan finansowy wydatków budŜetowych  

Konto 980  słuŜy do ewidencji planu finansowego wydatków budŜetowych dysponenta 
środków budŜetowych.  

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się: 

- plan finansowy wydatków budŜetowych oraz jego korekty. 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje  się: 

- równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych 

- wartość planu niewygasajacych wydatków budŜetowych do realizacji w roku następnym 

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja analityczna do konta 980 prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 
wydatków budŜetowych. Konto to nie moŜe wykazywać na koniec roku Ŝadnego salda. 

 

Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 

Konto 981  przeznaczone jest do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 
budŜetowych dysponenta środków budŜetowych. 

 

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się: 

 

- plan finansowy niewygasających wydatków budŜetowych. 

 

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się : 

 

 - równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych obciąŜających plan finansowy 
niewygasających wydatków budŜetowych; 



 - wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych w części niezrealizowanej lub 
wygasłej 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 
niewygasających wydatków budŜetowych . 
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 
 
Konto 998 – ZaangaŜowanie wydatków  budŜetowych roku bieŜącego 
 
Konto 998 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania wydatków budŜetowych ujętych w 
planie finansowym jednostki budŜetowej danego roku budŜetowego  oraz w planie 
finansowym niwygasających wydatków budŜetowych ujętych do realizacji w danym roku 
budŜetowym 
 
Na stronie Ma  konta  998 ujmuje  się : 
 
- zaangaŜowanie wydatków , czyli wartość podpisanych umów i innych postanowień, których 
wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków   budŜetowych w roku bieŜącym 
  
  Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 
 
-  równowartość sfinansowanych wydatków budŜetowych w danym roku budŜetowym, 
- równowartość zaangaŜowanych wydatków , które będą obciąŜały wydatki roku następnego 
  
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budŜetowej . 
Konto 998 nie wykazuje salda na koniec roku. 
 
Konto 999 ZaangaŜowanie wydatków przyszłych lat. 
 
Na stronie Ma  księguje się w szczególności: 
 
 - wartość zaangaŜowania wynikająca z podpisanych umów i innych postanowień, 
których     termin płatności przypada w przyszłych latach 
 - saldo konta 998 ( przewyŜka zaangaŜowania roku kończącego się nad sumą 
dokonanych    wydatków) polegające przeksięgowaniu na to konto pod datą 31.12 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
 
 - równowartość zaangaŜowanych wydatków zaewidencjonowanych w latach 
poprzednich, które przechodzą do zaangaŜowania wydatków roku bieŜącego. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji planu finansowego z 
wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami 

syntetycznymi. 
 
 
Numer 
konta 

Nazwa Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej 
                ( ksiąg pomocniczych ) 

Oznaczenia ksiąg 
pomocniczych 
( ewidencji 
analitycznej ) 

1 2 3 4 
011 Środki trwałe Księgi  inwentarzowe prowadzone  komputerowo dla poszczególnych grup 

rodzajowych środków trwałych  księgi  prowadzone przez  pracownika 
księgowości 
 

 
011 – środki 
podzielone wg 
grup 
technika 
komputerowa 

013 Pozostałe środki 
trwałe 

Księgi inwentarzowe prowadzone komputerowo  przez pracownika 
księgowości w programie „WyposaŜenie” za  
wyjątkiem  ksiąg Publicznego Gimnazjum i PSP śyrowa , które 
prowadzone są ręcznie . 

013 – środki  z 
podziałem dla 
kaŜdego rodzaju 
przedmiotów.  

014 Zbiory 
biblioteczne 

Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych  prowadzone są  według osób 
materialnie odpowiedzialnych. Dodatkowo   prowadzi się rejestr ubytków . 
Księgi prowadzone na placówkach 
 

014 –  księgi 
inwentarzowe 
zbiorów 
bibliotecznych 
według  osób 
materialnie 
odpowiedzialnych 
prowadzone 
ręcznie 
 

  
071 Umorzenie 

środków trwałych 
oraz wartości 
niematerialnych  
i prawnych  

Umorzenia środków trwałych wylicza się systemem komputerowym . 
Umorzenia  prowadzi się według działów gospodarki  narodowej . 

Technika 
komputerowa 
071 –  
1. umorzenie 
środków trwałych    
2. wartości 
niematerialne i 



prawne umarzane 
stopniowo 

072 Umorzenie 
pozostałych 
środków trwałych 
oraz  wartości 
niematerialnych  i 
prawnych 
 

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i  
prawnych  
Umorzenie ustala się w wysokości 100% ,pod datą wydania pozostałych  
środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych .  
 
 

Technika 
komputerowa 
072 –     
1.pozostałe środki 
trwałe 
2.wartości 
niematerialne i 
prawne 
3.zbiory 
biblioteczne      
ewidencja 
prowadzona 
komputerowo 

080 Inwestycje / 
środki trwałe w 
budowie / 

Ewidencję prowadzi się dla poszczególnych obiektów 
( zadań) inwestycyjnych z  podziałem  kosztów pozwalających wycenić 
wartość poszczególnych obiektów jak i wartość  środka trwałego   

Technika 
komputerowa     
080 /  ....   nazwa 
obiektu 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego . 
 

130 Rachunek bieŜący  
jednostek 
BudŜetowych 

Ewidencja analityczna wydatków i dochodów prowadzona według 
klasyfikacji budŜetowej .Podział na 130-wydatki  i 130- dochody 

Technika 
komputerowa 
 

135 Rachunki środków 
funduszu 
specjalnego 
przeznaczenia 

Ewidencję szczegółową prowadzi się tylko w PSP nr 2, PSP nr 3 i PG z 
wyodrębnieniem funduszu mieszkaniowego 
 

Technika 
komputerowa . 
135/ nr kolejny 
funduszu 

139 Inne rachunki 
bankowe 

Ewidencja prowadzona dla kaŜdego  tytułu depozytu oddzielnie Technika 
komputerowa 
139– depozyt  

140 Krótkoterminowe 
papiery 
wartościowe i inne 
środki pienięŜne 
 

Ewidencja analityczna prowadzi się w sposób umoŜliwiający podział na 
poszczególne rodzaje pap. wartościowych : znaki skarbowe , weksle oraz 
środki pienięŜne w drodze  

Technika 
komputerowa 
140 / ....  numer 
kolejny 
poszczególnych 
papierów 
wartościowych   

201 Rozrachunki z 
dostawcami i 
odbiorcami 

Ewidencję prowadzi się według poszczególnych kontrahentów  
 

Technika 
komputerowa 
201 / .....  numer 
kolejny 
kontrahenta  

221 NaleŜności z 
tytułu dochodów 
budŜetowych  
 

Ewidencję prowadzi się dla kaŜdego tytułu oraz kontrahenta  
 

Technika 
komputerowa 
221 /  .....  numer 
kolejny dla kaŜdej 
naleŜności 

222 Rozliczenie  
dochodów 
budŜetowych 

Ewidencję analityczną prowadzi się w celu wykazania naleŜności i 
zobowiązań poszczególnych jednostek w zakresie dochodów  tych 
jednostek . Zapisy dokonywane są na podstawie sprawozdań 
sporządzanych przez jednostki oraz przelewów . 

Technika 
komputerowa 
 

223 Rozliczenie 
wydatków 
budŜetowych 
 
 

Konto prowadzi się do rozliczeń z tytułu wydatków budŜetowych 
jednostek . Zapisy na koncie dokonuje się na podstawie przelewów 
środków pienięŜnych oraz sprawozdań z wydatków realizowanych przez  
jednostki . 

Technika 
komputerowa 
 
 
 

225 Rozrachunki z 
budŜetami 

Ewidencję do konta prowadzi się według klasyfikacji budŜetowej oraz z 
podziałem na poszczególne rozrachunki  

Technika 
komputerowa. 
225 /.....  numer 
kolejny 
rozrachunku 



229 
 

Pozostałe 
rozrachunki 
publicznoprawne  

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na poszczególne jednostki oraz  
rozrachunki tzn. : ZUS , PZU, oraz inne potrącenia .   

Technika 
komputerowa 
229 /.....   numer 
kolejny 
poszczególnych 
rozrachunków 

231 Rozrachunki z 
tytułu 
wynagrodzeń 

Ewidencję szczegółową prowadzi się dla kaŜdego pracownika oddzielnie 
na kartach wynagrodzeń , które prowadzone są metodą komputerową w 
dziale płac 
 

Technika 
sporządzania płac 
komputerowa  

234 Pozostałe 
rozrachunki z 
pracownikami 

Ewidencję szczegółową prowadzi się oddzielnie dla kaŜdego pracownika 
pobierającego zaliczkę lub poŜyczkę mieszkaniową. Kartoteka powinna 
zapewnić ustalenie naleŜności i zobowiązań poszczególnych pracowników. 

Technika 
komputerowa 
234 / nr kolejny 
rozrachunku z 
pracownikami wg 
nazwisk 
234/ w ZFŚS wg 
nazwisk 

240 Pozostałe 
rozrachunki 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według właściwego tytułu 
depozytowego lub właściwego rozrachunku 

Technika 
komputerowa. 
240 / ..... według 
poszczególnych 
rozrachunków 

290 
 

Odpisy 
aktualizujące 
naleŜności 

Ewidencję prowadzi się wg poszczególnych tytułów  Technika 
komputerowa 
konta 

310 
 

Materiały Ewidencja prowadzona według poszczególnych magazynów. .  Na koniec 
roku obrachunkowego na podstawie inwentaryzacji wyksięgowuje się z 
kosztów na konto 310 znajdujące się w magazynach zapasy  
 

Technika 
komputerowa 
natomiast        
ewidencja 
ilościowo – 
wartościowa 
konta 310  
prowadzona jest 
systemem 
ręcznym na 
kartotekach 
według osób 
materialnie 
odpowiedzialnych 

400 
 

Koszty według 
rodzajów i ich 
rozliczenie 

Ewidencja kosztów prowadzona komputerowo  według klasyfikacji 
budŜetowej oraz w rozbiciu na poszczególne placówki  

Technika 
komputerowa . 
400 z podziałem 
na koszty własne i 
zlecone 

401 
 
 

Amortyzacja Ewidencję szczegółowa stanowi tabela amortyzacyjna poszczególnych 
środków trwałych prowadzona komputerowo dla kaŜdego środka trwałego 

Technika 
komputerowa . 
 

700 
 
 

SprzedaŜ 
produktów i koszt 
ich wytworzenia 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na rodzaju sprzedaŜy Technika 
komputerowa. 
700 /......   numer 
kolejny rodzaju 
sprzedaŜy 

750 
 

Przychody i 
koszty finansowe 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na poszczególne jednostki  na 
podstawie wyciągów bankowych oraz  na poszczególne rodzaje 
przychodów i kosztów finansowych . 

Technika 
komputerowa .     
750 /......   numer 
kolejny rodzaju 
przychodów i 
kosztów  
 
 

760 
 

Pozostałe 
przychody i 
koszty 

Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów bankowych oraz  w 
rozbiciu na rodzaje pozostałych przychodów i kosztów  

Technika 
komputerowa . 
760/ .....  numer 
kolejny rodzaju 



pozostałych 
przychodów i 
kosztów 

761 
 

Pokrycie 
amortyzacji 
 
 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa . 
 

800 
 

Fundusze , 
rezerwy i wynik 
finansowy 

Ewidencję do konta 800 prowadzi się w rozbiciu na : 
- fundusz jednostki , 
- fundusz środków trwałych , 
- fundusz inwestycji , 
- fundusz wartości niematerialnych i 

prawnych, 
 

Technika 
komputerowa . 
800 /.....    numer 
kolejny 
poszczególnego 
funduszu 

810 
 

Dotacje 
budŜetowe oraz 
środki z budŜetu 
na inwestycje  

Analitykę do konta prowadzi się według klasyfikacji budŜetowej  Technika 
komputerowa  

840 
 

Rezerwy i 
rozliczenia 
międzyokresowe  
dochodów 

Do konta 840  prowadzi się dla kaŜdej naleŜności osobno . Technika 
komputerowa z 
uwzględnieniem 
nazw tytułów 

851 
 
 

Zakładowy 
Fundusz 
Świadczeń 
Socjalnych 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa   

860 Straty i zyski 
nadzwyczajne 
oraz wynik 
finansowy 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa . 

998 ZaangaŜowanie 
wydatków 
budŜetowych roku 
bieŜącego 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa 

999 ZaangaŜowanie 
wydatków 
przyszłych lat 

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Opis systemu informatycznego rachunkowości.  
 
Wykaz stosowanego oprogramowania przedstawia poniŜsza tabela: 
Lp. Nazwa programu producent Data rozpoczęcia 

eksploatacji 
1 Finanse DDJ  ProgMan Pallas Trzciński Spółka 

Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 
01.01.2006 

2 Kadry ProgMan Pallas Trzciński Spółka 
Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 

3 Płace ProgMan Pallas Trzciński Spółka 01.01.2006 



Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 
4 Przelewy ProgMan Pallas Trzciński Spółka 

Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 
01.01.2006 
 

5 WyposaŜenie ProgMan Pallas Trzciński Spółka 
Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 

6 Zlecone ProgMan Pallas Trzciński Spółka 
Jawna w Gdyni ul Pułaskiego 6 

01.01.2006 

 
Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych programów, zasad komunikacji między 
nimi i przetwarzanie danych znajduje się w dokumentacji technicznej dostarczonej przez 
producenta wraz z oprogramowaniem.  
Programowa ochrona danych realizowana jest poprzez system haseł identyfikujących 
poszczególnych uŜytkowników, którym nadaje się odpowiednie uprawnienia  dostępu do 
danych i ich przetwarzania. Uprawnienia poszczególnym uŜytkownikom nadaje kierownik 
jednostki. Szczegółowy opis programowych zasad ochrony danych zawierają instrukcje 
uŜytkownika dostarczone przez producenta wraz z oprogramowaniem. 
Dane są obsługiwane przez serwer bazodanowy Firebird oraz SQLExpress2005. W ramach 
zapewnienia ochrony danych wykonuje się kopie bazy danych raz w tygodniu na dysk DVD . 
Kopię bazy wykonuje  InfoEkspert  Usługi Informatyczne - Witold Trybała  w ramach 
umowy o świadczenie usług informatycznych . Fizyczny dostęp do systemu informatycznego 
jest ograniczony – serwer znajduje się w pomieszczeniu – Archiwum zabezpieczony przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych.  
 
Opis programów i ich uŜytkowników. 
Finanse DDJ – słuŜy do prowadzenia księgowości jednostek budŜetowych. 
Dostęp do programu posiadają: 

• Barbara Gładszy 
• Maria Cybulska 
• Maria KałuŜa 
• Agnieszka Urbanowicz 
• Agnieszka Korzeńska 
• Danuta Stępka ( podgląd) 

 
Kadry - słuŜy do prowadzenia gospodarki kadrowej  
Dostęp do programu posiadają: 

• Helena Dorniak 
• Beata Kołodziej 
• Mariola Zasada 
• Justyna Małota 
• Agnieszka Korzeńska  (podgląd) 
 

 
Płace – słuŜy do sporządzania list  płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę. 
Dostęp do programu posiadają: 

• Helena Dorniak 
• Beata Kołodziej 
• Justyna Małota 
• Agnieszka Korzeńska  (podgląd) 



 
 
Przelewy – słuŜy do sporządzania przelewów i wpłat gotówkowych. 
Dostęp do programu posiadają: 

• Helena Dorniak 
• Beata Kołodziej 
• Barbara Gładysz 
• Jolanta Zawisza 
• Justyna Małota 

 
Zlecone - słuŜy do sporządzania list  płac na podstawie umów zleceń i o dzieło 
Dostęp do programu posiadają: 

• Helena Dorniak 
• Beata Kołodziej 
• Jolanta Zawisza 
• Justyna Małota 
• Agnieszka Korzeńska  (podgląd) 
 

 
WyposaŜenie – słuŜy do ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych  i prawnych 
Dostęp do programu posiada: 

• Danuta Stępka 
• Agnieszka Korzeńska  (podgląd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

Do zarządzenia Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach  nr 1 z 04.01.2010 r. 
 
 

REGULAMIN KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ  
ORAZ  

INSTRUKCJA SPORZĄDANIA, KONTROLI I  OBIEGU DOKUMENTÓW 
KSIĘGOWYCH 

 
 
 
 
Postanowienie ogólne 
 
Ilekroć w regulaminie kontroli wewnętrznej, zwanym regulaminem lub instrukcji 
sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych zwanej dalej instrukcją,  
jest mowa o: 

• Jednostce- rozumie się przez to Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty, oraz 
placówki oświatowe gminy Zdzieszowic 

• Dyrektorze – rozumie się przez osobę powołaną do zarządzania jednostką 
• Głównym księgowym - rozumie się przez osobę, która objęła funkcję głównego 

księgowego jednostki 
 

Regulamin oraz instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników jednostki w zakresie 
odpowiednim do pełnionej funkcji i wykonywanych zadań określonych w przepisach 
prawa i zakresach czynności. 

Kierownictwo jednostki tj. dyrektor, z-c dyrektora, główny księgowy, stosownie do 
posiadanych upowaŜnień zobowiązani do zapewnienia efektywnego działania kontroli 
wewnętrznej w szczególności przez: 

• jednoznaczne, pisemne określenie zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
poszczególnych pracowników 

• bieŜące aktualizowanie wszystkich zarządzeń wewnętrznych w miarę zmian 
przepisów prawa , zmian organizacyjnych i wymagań w zakresie realizacji zadań 

• zapoznanie podległych sobie pracowników z regulaminem i instrukcją 
• bezzwłoczne i skuteczne reagowania na stwierdzone nieprawidłowości  

 
Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu lub instrukcji stanowi naruszenie obowiązków 

słuŜbowych, za które w stosunku do osób winnych będą wyciągane wnioski słuŜbowe i 
dyscyplinarne przewidziane w prawie pracy. 

Pracownik dokonujący czynności kontrolnych, sporządzający lub przyjmujący dokument 
jest zobowiązany do dokonania tego w pełnym zakresie swoich czynności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz w trybie i terminie wynikającym z niniejszego 
opracowania. 

Pracownik, który na skutek niedopełnienia obowiązków, przekroczenia przepisów bądź 
niezastosowania się do uregulowań zawartych w regulaminie lub instrukcji doprowadzi 
do powstania strat, poza odpowiedzialnością słuŜbową i dyscyplinarną, ponosi równieŜ 
odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

 



 
 

Część I 
Regulamin kontroli wewnętrznej 

 
Rozdział I 

Zadania kontroli wewnętrznej i metody ich realizacji. 
 

§ 1 
 
 
Zadania kontroli wewnętrznej : 

• zapewnienie zgodności wszelkich działań z obowiązującymi przepisami, normami, 
procedurami i instrukcjami ustanowionymi zarządzeniami wewnętrznymi 

• sprawowanie nadzoru nad zachowaniem dyscypliny budŜetowej , właściwym 
gospodarowaniem środkami pozabudŜetowymi i innymi będącymi w dyspozycji 
jednostki 

• zapobieganie powstaniu strat, błędów i naduŜyć 
• ochrona majątku przed zniszczeniem i marnotrawstwem 
• zagwarantowanie rzetelności , poprawności i kompletności ewidencji finansowo-

księgowej oraz wiarygodności jej produktów tj. sprawozdań finansowych, 
budŜetowych i innych  

 
Realizacja powyŜszych zadań powinna odbywać się poprzez: 

• działania prewencyjne w celu zapobiegania powstawaniu błędów , nieprawidłowości 
w ramach kontroli wstępnej wszelkich projektów, umów, zamówień i innych 
dokumentów powodujących powstanie zobowiązań  

• kontrolę bieŜącą mającą na celu wykrywanie ewentualnych błędów w trakcie 
procesów gospodarczych , inwestycyjnych i innych, poprzez porównanie ich 
faktycznego przebiegu z wzorcami ( palami) 

• kontrole następczą polegającą na badaniu przedsięwzięć i operacji juŜ realizowanych 
oraz odzwierciedlających je dokumentów  

• ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób 
odpowiedzialnych za ich powstanie a takŜe podjęcie działań mających na celu 
likwidację zaistniałych zdarzeń i wskazanie sposobów i środków zapobiegania 
powstawania ich w przyszłości.  

 
Dokonując badań i oceny w procesie kontroli wewnętrznej , naleŜy kierować się 

następującymi kryteriami : 
• kryterium legalności, tj. zgodności operacji gospodarczych , określonych stanów i 

działań z obowiązującym prawem, 
• kryterium celowości rozumianym jako zgodności operacji , stanów i działań z 

przyjętymi celami , 
• kryterium gospodarności oznaczające Ŝe, wszelkie działania dokonywane są zgodnie 

z zasadą racjonalnego gospodarowania , 
• kryterium rzetelno ści , które oznacza zgodność dokumentacji i stwierdzeń ze stanem 

faktycznym 
W jednostce realizowane są następujące rodzaje , formy i metody kontroli: 

• kontrola wstępna, bieŜąca i następcza 



• kontrola funkcjonalna i samokontrola pracownicza 
• kontrola systematyczna i doraźna 
• kontrola metodą kompletną i wyrywkową  

 
Kontrole wstępną , bieŜącą i następczą wyjaśniono w pkt. 2 niniejszego rozdziału.  
Kontrolę funkcjonalna naleŜy rozumieć jako kontrole sprawowaną w trybie nadzoru przez 
kadrę kierowniczą w stosunku do podległych pracowników.  
Samokontrola pracownicza sprawowana jest przez kaŜdego pracownika w celu sprawdzenia 
prawidłowości i wyników własnej pracy. 
Zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych uregulowano w części drugiej niniejszego 
regulaminu. 
 
 

Rozdział II 
Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 

 
§ 2 

 
1. System kontroli wewnętrznej opiera się na istniejących przepisach prawa i dokumentach 
organizacyjnych normujących zasady funkcjonowania jednostki , do których naleŜą: 

1. przepisy prawa ogólnie obowiązujące 
2. zakresy czynności poszczególnych pracowników 
3. dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości ,w tym: 
 

a) zakładowy plan kont 
b) instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych 
c) instrukcja inwentaryzacyjna 
d) inne instrukcje i regulaminy obowiązujące w jednostce 

 
2. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej : 
 

1. ogólny nadzór na organizacją i sprawnym funkcjonowanie systemu kontroli 
wewnętrznej sprawuje dyrektor, który w szczególności: 
• ustala w formie zarządzenia dokumentację przyjętych zasad rachunkowości oraz 

regulaminy i instrukcje, a takŜe dokonuje ewentualnych zmian tych dokumentów 
• określa w formie pisemnego wykazu kompetencje poszczególnych pracowników 

w zakresie dostępu do systemu informatycznego. 
• czuwa nad prawidłowością wykorzystania sygnałów  kontroli wewnętrznych i 

zewnętrznych, w tym nad prawidłowym wykorzystaniem ustaleń pokontrolnych 
• dyrektor moŜe przekazać część swoich uprawnień z zakresu kontroli wewnętrznej 

osobie w drodze pisemnego upowaŜnienia zawierającego zakres udzielonych 
pełnomocnictw 

2. główny księgowy , zobowiązany jest on do: 
• wdroŜenia instrukcji sporządzania , kontroli i obiegu dowodów księgowych 
• dokonania wstępnej, bieŜącej i następnej  kontroli funkcjonalnej 
• dokonania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym jednostki 
• dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych 



• dokonania innych czynności kontrolnych wynikających z zakresu czynności 
 
Główny księgowy moŜe upowaŜnić podległych sobie pracowników  do przeprowadzenia w 
określonym zakresie kontroli wewnętrznej . UpowaŜnienie to powinno być wyraŜone w 
formie pisemnej. 

 
Rozdział III 

Centra kontroli wewnętrznej 
 

§ 3 
 

1. Gospodarka finansowa . 
Kontrola wewnętrzna obejmuje tu:  

• Nadzór i kontrolę nad zachowaniem dyscypliny budŜetowej 
• Kontrolę prawidłowości  prowadzenia gospodarki środkami pozabudŜetowymi 
• Prawidłowości operacji bankowych i ich właściwego udokumentowania 

Nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej sprawuje dyrektor i  główny 
Księgowy 

2. Kontrola gospodarki drukami ścisłego zarachowania  
Pod pojęciem druków ścisłego zarachowania rozumieć naleŜy druki płatne oraz druki 
podlegające kontroli ilościowej , a w szczególności : 

• Arkusze spisu z natury w momencie ich ponumerowania , ostemplowania , 
wpisania do ewidencji i wydania przewodniczącemu komisji spisowej 

• Kwitariusze przychodowe 
• Bilety wstępu 

Kontrola gospodarki drukami ścisłego zarachowania obejmuje czynności przepisami,  
a w szczególności: 

• Druki oraz księga druków są naleŜnie przechowywane tj. w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem, zgubieniem i dostępem osób 
nieupowaŜnionym. 

• Ewidencja druków prowadzona jest na bieŜąco  
• Zachowane są zasady przyjmowania i rozchodu druków. 

Kontrolę sprawuje główny księgowy. 
 
3. Kontrola gospodarki środkami rzeczowymi obejmuje : 

a)  kontrolę gospodarki i ewidencji środków trwałych w zakresie 
1. prawidłowości prowadzonej dokumentacji 
2. właściwego wykorzystania i konserwacji środków trwałych  
3. ochrona przed zniszczeniem, uszkodzenie, kradzieŜą  
4. prawidłowością procedur pozyskiwania i likwidacji środków 

trwałych 
W zakresie pkt.1 kontrolę sprawuje główny księgowy , pkt.2,3,4 dyrektor jednostki 

 
b) Kontrolę gospodarowania składników majątku niezaliczanymi do środków trwałych  
     szczególnej kontroli podlega gospodarka magazynowa . W toku kontroli zbadać 
    naleŜy czy : 

1. pomieszczenia magazynowe oraz urządzenia do składowania są 
dostosowane do właściwości przechowywanych zasobów, a takŜe 
czy magazyny wyposaŜone są w odpowiednie urządzenia 



zabezpieczające ( np. sprzęt ppoŜ.) i czy umieszczone są w nich 
odpowiednie instrukcje i napisy ostrzegawcze. 

2. zapasy są przechowywane i ułoŜone w sposób zapewniający łatwy 
dostęp do nich  

3.  występują w magazynie zapasy zbędne i czy ich stan jest 
gospodarczo uzasadniony 

4. dokumentacja magazynowa jest prawidłowa , dokumenty obrotu 
magazynowego są pełne i formalne , zapisy w ewidencji 
dokonywane są na bieŜąco i prawidłowo 

Kontrolę w zakresie punktu b sprawuje dyrektor oraz pracownik księgowości w  
zakresie  pkt. b -4   

4. Kontrola prawidłowości stosowania i ciągłości procedur i zasad ewidencji uregulowanych 
w aktach prawnych, zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach wewnętrznych 
dotyczących funkcjonowania rachunkowości. 

  
 W ramach tego centrum kontroli wewnętrznej  za wzorzec słuŜą: 
 1. przepisy wewnętrzne – dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości w tym : 

• Zakładowy Plan Kont 
• Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych 
• Instrukcja inwentaryzacyjna 
 
Kontrola polega na badaniu zgodności wszelkich działań i procedur z postanowieniami 
zawartymi ww. aktach prawnych. Kontrole tę wykonuje główny księgowy 

 
5.  Kontrola środowiska informatycznego rachunkowości 
     Kontrola środowiska informatycznego rachunkowości winna koncentrować się na badaniu 
     zgodności zasad jego funkcjonowania z ustawą o rachunkowości . 
 W szczególności sprawdzeniu podlega czy: 

• Programy uŜytkowane posiadają licencję ( te które obowiązane są ją posiadać) 
• Oprogramowanie wykorzystywane jest zgodnie z jego przeznaczeniem 
• Zachowane są procedury : ochrony danych –tworzenie rezerwowych kopii danych, 

ochrony przed nieupowaŜnionym dostępem do danych i oprogramowania, inne 
wynikające z dokumentacji oprogramowania  

 
Kontrolę wewnętrzną środowiska informatycznego prowadzi dyrektor, informatyk -  
administrator systemu . 
 
   

Rozdział IV 
Kontrola wewnętrzna – zakres kontroli 

 
§ 4 

 
 
1. Zakres kontroli wewnętrznej sprawowanej przez: 

1. dyrektora : 
1. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy 
2. prawidłowe zabezpieczenie mienia 
3. dyscyplinę finansową w zakresie ogólnym 
4. prawidłową politykę kadrową i płacową 



5. przestrzeganie tajemnicy słuŜbowej 
6. terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań  
7. przestrzeganie przepisów BHP i p. poŜ. 
8. dyscyplinę pracy podległych pracowników 
 

2.   głównego księgowego: 
1. prawidłowe funkcjonowanie podległych działów 
2. ochrona mienia społecznego przez prawidłowo prowadzoną rachunkowość 
3. przestrzeganie dyscypliny finansowej 
4. legalność, rzetelność i prawidłowość sporządzonych dokumentów księgowych 
5. terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań  
6. dyscyplinę pracy podległych pracowników 

 
2. Ramowy zakres kontroli w pionie dyrektora. 
 

1. Stanowisko specjalisty  do spraw osobowych 
Kontrola wewnętrzna na stanowisku specjalisty do spraw osobowych dotyczy w 
szczególności : 
 

• prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników,  
• terminowe dostarczanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia wynagrodzeń do 

działu płac 
• zgodne z przepisami kompletowanie i przygotowanie  dokumentacji emerytalno-

rentowej pracowników  
• terminowość sporządzania i wysyłania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS  
• terminowość wypełniania ewidencji czasu pracy 
• terminowość sporządzania sprawozdań (GUS) 

 
 

2. Stanowisko do spraw oświatowych 
 
Kontrola wewnętrzna na stanowisku do spraw oświatowych dotyczy w szczególności 
 

• terminowość sporządzania i wysyłania sprawozdań wynikających z ustawy o systemie 
informacji oświatowej, 

• prawidłowości opracowywanej dokumentacji dotyczącej pomocy materialnej dla 
uczniów, 

• prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym 
nauczycieli 

 
3. Stanowisko specjalisty do spraw remontów i inwestycji 

 
Kontrola wewnętrzna na stanowisku specjalisty do spraw remontów i inwestycji dotyczy w 
szczególności : 
 

• właściwego i zgodnego z przepisami sporządzania dokumentacji przetargu, procedur 
przetargowych 

• dokumentowanie zadań remontowych wynikających z przeglądów okresowych 
 

 



 
 
3. Ramowy zakres kontroli w pionie głównego księgowego : 
 

1. Dział Płac: 
 
Kontrola wewnętrzna w dziale płac dotyczy w szczególności : 
 

• zgodność naliczania płac, zasiłków chorobowych 
• prawidłowość naliczania nagród jubileuszowych 
• prawidłowość sporządzania kart zasiłkowych 
• prawidłowość i terminowość sporządzania dokumentacji ZUS i deklaracji 

podatkowych 
• prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań 

 
2. Dział Księgowości: 

 
Kontrola wewnętrzna w dziale księgowości  dotyczy w szczególności: 
 

• prawidłowość klasyfikowania wydatków 
• terminowość sporządzania polecenia przelewu 
• ewidencję druków ścisłego zarachowania – czeków, zgodność przychodu i rozchodu 

druków 
• przestrzegania przepisów prawa dotyczących przyjętych zasad prowadzenia 

rachunkowości 
• prawidłowość wystawiania zaświadczeń Rp-7 
• terminowość sporządzania dokumentów korygujących do ZUS 
• terminowość ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych 
• zgodność stanów rachunków bankowych z ewidencją księgową 
• zgodność stanów rozrachunków  wykazanych na koniec roku z dokumentacją 
źródłową 

• prawidłowość i terminowość sporządzania  sprawozdań budŜetowych 
• terminowość sporządzania zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgowań 
• prawidłowość wyceny inwentaryzowanych składników majątkowych 
• terminowość rozliczania inwentaryzacji 
• terminowość prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

• prawidłowość prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowania  
• prawidłowość i terminowość sporządzania  sprawozdań  
• przeprowadzonych kontroli kartotek magazynowych oraz raportów Ŝywieniowych 
• terminowość ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych 
• zgodność stanów rachunków bankowych z ewidencją księgową 
• zgodność stanów rozrachunków  wykazanych na koniec roku z dokumentacją 
źródłową 

• prawidłowość i terminowość sporządzania  sprawozdań budŜetowych 
• terminowość sporządzania zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgowań 
• prawidłowość prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowani 
 



 
 
 

§ 5 
 

1. Ustalenia kontroli wewnętrznej opisuje się w protokole. Protokół kontroli powinien 
zawierać : 

 
• adnotacje ,Ŝe słuŜy tylko do uŜytku wewnętrznego 
• imię i nazwisko oraz stanowisko osoby  kontrolowanej i kontrolującej 
• datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli 
• określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą 
• ustalenie stanu faktycznego 
• opis stwierdzonych osiągnięć i nieprawidłowości 
• zalecenia i termin wykonania zaleceń  
• wzmiankę o poinformowaniu o prawie zgłoszenia zastrzeŜeń i złoŜenia wniosków 

wyjaśniających 
• dane liczbowe o sporządzonych egzemplarzach protokołu oraz wzmiankę o wręczeniu 

jednego egzemplarza osobie kontrolowanej  
• podpis osoby kontrolowanej i kontrolującej oraz datę i miejsce podpisania protokołu 

 
KaŜda strona protokołu winna być parafowana przez kontrolującego i kontrolowanego . 
 
Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu  
umotywowanych zastrzeŜeń do konkretnych faktów ujętych w protokole , jeśli uzna ,Ŝe nie są 
one  zgodne z prawdą materialną. Kontroler zobowiązany jest je zbadanie zwłocznie. 
 
Kontrole powinny być łączone z instruktaŜem, zwłaszcza w stosunku do nowo zatrudnionych  
pracowników.  
Protokół kontroli sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla kontrolującego i  
kontrolowanego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Część II 
Instrukcja sporządzania , kontroli i obiegu dokumentów księgowych 

 
Rozdział I 

Dokumenty księgowe 
  

§ 1 
 

1. Cele instrukcji : 
• zapewnienie właściwej organizacji i techniki w procesie tworzenia , kontroli, 

przepływu i archiwizowania dokumentów 
• dostosowanie dokumentacji do wymagań określonych w przepisach dotyczących 

rachunkowości, podatków, sprawozdawczości budŜetowej, statystyki a takŜe do 
wymogów zawartych w zarządzeniach wewnętrznych 

• zapewnienie sprawnego i terminowego przepływu dokumentów i informacji. 
 
2. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów księgowych. Kontrola i weryfikacja 

dowodów księgowych 
 
Wystawione dokumenty podlegają sporządzeniu w sposób zapewniający uznanie ich za 
dokumenty rzetelne, kompletne i bezbłędne, a ponadto z zachowaniem następujących 
warunków: 

• dokumenty sporządza się czytelnie, ręcznie, maszynowo lub komputerowo, niektóre 
informacje – jak np.  nazwa jednostki, data ,nr porządkowy dowodu mogą być 
nanoszone pieczęciami lub numeratorami, 

• wszystkie zapisy muszą być trwałe, 
• wszystkie rubryki w dokumencie wypełnia się zgodnie z przeznaczeniem, 
• treść powinna być pełna i zrozumiała, 
• podpisy osób uczestniczących w dokonaniu operacji gospodarczej muszą być 

autentyczne i składane pismem odręcznym, podpisy odtwarzane mechanicznie lub 
zastępowanie podpisów symbolami dopuszcza się jedynie w sytuacjach określonych w 
przepisach prawa, 

• jakiekolwiek przeróbki, wymazywania, zamalowywania korektorem itp. na dowodach 
księgowych są niedopuszczalne  

 
Dokumenty wystawiane przez jednostkę znajdujące się w obiegu winien być oznakowany 
zgodnie z archiwalną klasyfikacją dokumentów. 
Na dowodach otrzymywanych z zewnątrz winna znajdować się adnotacja o dacie wpływu 
dokumentu . 
 
3. Ewidencja wydatków i dochodów oparta jest na metodzie kasowej.  
Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego miesiąca sprawozdawczego , które wpłyną 
do działu księgowości do 5 dnia po upływie m-c  sprawozdawczego będą  ujmowane w  
księgach rachunkowych w koszty  tego m-ca. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie    
będą ujmowane w m-c , w którym zostały dostarczone do księgowości. Wszystkie dokumenty 
(koszty) dotyczące danego roku obrotowego naleŜy ująć w księgach rachunkowych roku, 
którego dotyczą, niezaleŜnie od terminu ich zapłaty, za podstawę przyjęcia do danego roku 
obrachunkowego przyjmuje się datę sprzedaŜy. 



  
 

§ 2 
1.Podstawą zapisów w księgach rachunkowych  są dokumenty księgowe stwierdzające 
dokonanie operacji gospodarczej  : 

• zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów 
• zewnętrzne własne – przekazywane  kontrahentom jako oryginały 
• wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki , słuŜące  np. do wystornowania 

błędnego zapisu , przeniesienie rozliczonych kosztów ,otwarcie ksiąg . 
 

Pojęciem dokumentu księgowego określa się kaŜdy  dokument świadczący o zaszłych 
czynnościach lub stwierdzający pewien stan rzeczy .Dokumentem księgowym nazywamy tę 
część odpowiednio opracowanych dokumentów , które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie 
operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawowym 
uzasadnieniem zapisów księgowych . 
Poza spełnieniem podstawowej roli jaką jest uzasadnienie zapisów księgowych oraz 
odzwierciedlenie operacji gospodarczych . Prawidłowo , rzetelnie i starannie opracowane 
dokumenty księgowe mają za zadanie : 

• stworzenie podstaw zarządzania , kontroli i badania działalności jednostki ,szczególnie 
z punktu widzenia legalności , gospodarności i celowości dokonanych operacji , 

• stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowadniania dopełnienia obowiązków 
. 

2.Prawidłowy dowód księgowy musi spełniać następujące wymogi : 
 

1. Stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym 
przebiegiem i zawierać co najmniej :     

                                                                
a) wiarygodne określenie wystawcy dowodu i wskazanie stron / nazwy i adresy/  

uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy  
b) datę dokonania operacji  gospodarczej , a gdy dowód został sporządzony pod 

inną datą takŜe datę sporządzenia                       
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartości  oraz ilościowe określenie, 

jeŜeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych 
d) własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe dokonanie i jej  

prawidłowe udokumentowanie , 
e) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych 

przez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych wraz  z podpisem osoby  odpowiedzialnej za te wskazania , 

2. Dowód  księgowy winien być sprawdzony pod względem merytorycznym i 
formalno -  rachunkowym , a na dowód  sprawdzenia podpisany przez osoby do 
tego upowaŜnione 

3. Nieprawidłowości formalno – rachunkowe powinny być korygowane w sposób 
ustalony dla poprawienia błędów w dowodach księgowych. 

4. dowód księgowy winien być oznaczony numerem w sposób umoŜliwiający 
powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.  

5. Dowody księgowe winne być rzetelne , to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 
operacji gospodarczej , którą dokumentują , kompletne ,wystawione w sposób 
staranny , czytelny i trwały oraz wolne od błędów rachunkowych . 
Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i 
przeróbek . 



 
 
 
3. Błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych moŜemy korygować poprzez 
wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu wraz ze stosownym uzasadnieniem . 
 
 
Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej  
treści lub kwoty , z utrzymaniem czytelności skreślonych wyraŜeń lub liczb , wpisanie treści 
poprawnej i daty poprawki oraz złoŜenie podpisu osoby do tego uprawnionej  Nie moŜna 
poprawiać pojedynczych liter lub cyfr . 
 
 

1. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały , ręcznie, 
maszynowo  lub przy uŜyciu komputera , bez pozostawiania miejsc pozwalających na 
późniejsze dopiski lub zmiany . 

 
2. W sprawdzeniu dowodów księgowych bierze udział szereg właściwych komórek  

jednostki  na skutek czego zachodzi konieczność przekazywania dokumentów 
pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi . 
Powstaje więc tzw. obieg dokumentów księgowych , który obejmuje drogę 
dokumentów od chwili sporządzenia  względnie wpływu do jednostki , aŜ do 
momentu ich dekretacji i przekazania do zaksięgowania . 
Poszczególne dokumenty mają róŜne drogi obiegu szczegółowo określone w 
załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji. . Bez względu na rodzaj dokumentu naleŜy 
zawsze dąŜyć do tego , aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą  . 

  W tym celu naleŜy stosować następujące zasady  : 
-    przekazywać dokumenty tylko do tych komórek , które istotnie korzystają z     
     zawartych w nich danych i są kompetentne  do ich sprawdzenia , 
1. dąŜyć do skrócenia czasu przetrzymywania dokumentów przez odpowiedzialne  

komórki  . 
 

4.Rodzaje dokumentów księgowych . 
 
 Podstawą dokonania operacji gospodarczej  są  :   

1) dowody zakupu :faktury – rachunki , faktury korygujące , noty księgowe , 
2) rachunki kosztów podróŜy , 
3) wnioski o wypłatę zaliczek , rozliczenie zaliczek 
4) dokumenty bankowe : polecenie przelewu, bankowy dowód wpłaty, nota bankowa 
5) dokumenty wewnętrzne : pk, nota księgowa , protokoły 
6) dowody dotyczące środków trwałych : OT, LT, PT 
7) dowody inwentaryzacyjne: arkusze spisu z natury, protokoły, rozliczenie 

poinwentaryzacyjne 
8) dokumenty płacowe : listy płac, rachunek za pracę zleconą, wykaz godzin 

ponadwymiarowych, wnioski premiowe, zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA 
9) Inne dokumenty stanowiące dowód dokonanych operacji gospodarczych.( np. 

pokwitowania, polisy ubezpieczeniowe) 
 
Rodzaje dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli i terminy przekazywania do 
właściwych komórek organizacyjnych ( stanowisk pracy ) określa załącznik nr 1 



do niniejszej instrukcji. 
§ 3 

 
1.. Procedury wstępnej kontroli celowości , gospodarności i legalności dokonywanych 
wydatków. 
 
Wszystkie wydatki dokonywane ze środków publicznych gromadzenie tych środków jak 
równieŜ gospodarowanie podlegają kontroli. 
Dyrektor jednostki sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod 
względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. 
Kontrola ma na celu ustalenie czy dokonywane wydatki są zgodne z planem finansowym, 
poniesiono wydatek zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacja 
związana z zleceniem zakupu są rzetelne, przejrzyste, kompletne i jawne. 
Szczegółowy system funkcjonowania wstępnej kontroli celowości wydatkowania środków 
finansowych wynika z ustalonych poniŜej zasad dokumentowania wszelkich operacji 
gospodarczych.  
Kontrole bieŜąca wydatków dokonywanych ze środków publicznych pod względem 
zgodności z planem dokonuje się poprzez zamieszczenie na dowodzie księgowym stanowiący 
podstawę do dokonania wydatków przez pracowników upowaŜnionych zapisu  
informującego, iŜ   wydatek jest  zgodny z planem finansowym jednostki oraz określenie 
rozdziału i paragrafu ,z którego dany wydatek zostanie poniesiony. W przypadku ustalenia 
przez pracownika upowaŜnionego do dokonania kontroli, ze dany wydatek nie mieści się w 
palnie finansowym jednostki, pracownik powiadamia głównego księgowego, który na tę 
okoliczność sporządza notatkę słuŜbową, powiadamiając o fakcie dyrektora jednostki.  
 
2. Zasady wstępnej oceny wydatków ponoszonych w związku z realizacja zadania, w tym 
wydatków na koszty funkcjonowania jednostki. 
 
Wstępna ocena celowości wydatków sprawowana jest przez głównego księgowego tym 
równieŜ osoby przez niego upowaŜnionej i polega na : 

• wykonywaniu dyspozycji środkami pienięŜnymi  
• sprawdzeniu pod względem finansowym prawidłowość zawieranych umów przez 

jednostkę  
• przestrzegania zasad rozliczeń pienięŜnych w zakresie dokonywania wydatków  

Dowodem dokonania kontroli jest złoŜenie podpisu na dokumencie obok podpisu pracownika 
właściwego rzeczowo – zasada podwójnego podpisu , który oznacza, Ŝe : 

• nie zgłasza zastrzeŜeń do przedstawionej przez właściwego rzeczowo pracownika 
oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, 

• nie zgłasza zastrzeŜeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i 
prawidłowości dokumentów  

• sprawdził, Ŝe umowy cywilno-prawne rodzące skutki finansowe są uprzednio 
sprawdzone pod względem legalności przez radcę prawnego, 

• zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym , a jednostka 
posiada środki finansowe na ich pokrycie. 

 
Główny księgowy przeprowadzając kontrole wstępną , bieŜąca  i następną  ma prawo Ŝądać 
od innych słuŜb jednostki: 

• udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji , wyjaśnień jak 
równieŜ udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń uzasadniających dokonaną 
wstępna ocenę celowości i gospodarności wydatków, 



• usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.  
§ 4 

 
1. KaŜdy dokument zanim zostanie zaksięgowany powinien zostać skontrolowany pod 
względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz pod względem gospodarowania 
środkami publicznymi- kontrola legalności , gospodarności i celowości. 
2. Sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym  polega na stwierdzeniu , Ŝe : 

1. poniesiony wydatek jest zgodny z zatwierdzonym dla danej jednostki planem  
finansowym , 
2. zlecona usługa lub poniesiony wydatek na zakup jest celowy , 
3. poniesiony wydatek zgodny jest z obowiązującymi przepisami / tj. cennikami , 

taryfami / , 
4. usługę lub zakup zlecono zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień 

publicznych, 
5. usługa lub poniesiony zakup  spełnia warunki rzetelności , legalności , 

gospodarności . 
     

3. Na dowód  sprawdzenia dowodu osoba odpowiedzialna za poniesienie wydatku lub przez 
nią upowaŜniona  umieszcza  klauzulę  „ sprawdzono pod względem merytorycznym  dnia  
....... „  i  podpis  . Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania dokumentów pod względem 
merytorycznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 
 
4. Na dowodach stanowiących podstawę dokonania wydatków za wykonanie roboty ,                
usługi lub dostarczony towar , pracownik upowaŜniony do odbioru umieszcza    klauzulę 
potwierdzającą wykonanie roboty , usługi lub towaru .  
JeŜeli towar lub materiały przeznaczone są do bezpośredniego zuŜycia na fakturze – rachunku 
winna być adnotacja , Ŝe materiały przeznaczone są do bezpośredniego zuŜycia. 
W przypadku gdy dostarczone towary nie są zuŜywane bezpośrednio , pracownik 
merytoryczny oprócz klauzuli wymienionej wyŜej powinien dać adnotację , Ŝe towary lub 
materiały naleŜy wpisać:  

1.Do „ewidencji pozostałych środków trwałych”- wpisuje się  środki, których 
jednostkowa cena nabycia wynosi co najmniej 105 zł i nie przekracza 3500 zł 
Dyrektor placówki lub pracownik przez niego upowaŜniony na dowodzie zakupu , przyjęcia   
wpisuje polecenie o naniesienie na stan pozostałych środków trwałych podając dział do 
którego naleŜy przyjąć dany środek oraz umiejscowienie – dotyczy wszystkich placówek 
obsługiwanych przez Biuro oprócz  PG i PSP śyrowa , gdzie  pracownik merytorycznie 
odpowiedzialny wpisuje adnotację, o naniesieniu na stan pozostałych środków trwałych . 
Adnotacja powinna zawierać : dział nr, pozycja nr, na stronie i podpis. Podział księgi 
inwentarzowej pozostałych środków trwałych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. 
 

2. Do „ewidencji środków trwałych” -wpisuje się środki trwałe, czyli rzeczowe aktywa 
trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszej niŜ rok, 
kompletne, zdatne do uŜytku, przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości powyŜej 
3.500 zł. Dyrektor placówki lub pracownik przez niego upowaŜniony wpisuje polecenie 
wpisania na stan środków trwałych  i podpisuje . 
 

3.Do księgi inwentarzowej księgozbioru . Osoby materialnie odpowiedzialna za 
księgozbiór wpisuje adnotację - wpisano do księgi inwentarzowej księgozbioru pod numerem 
......... data .......   i podpisuje . Następnie pracownik księgowości nanosi wartość wpisanego 
księgozbioru na stan . Obowiązek wpisu do księgozbioru nie dotyczy ksiąŜek , broszur , gazet 



przeznaczonych do podręcznego uŜytku . Wtedy pracownik upowaŜniony na dowodzie daje 
adnotację  - przeznaczono / wydano do uŜytku słuŜbowego  i podpisuje  

4.Do kartoteki materiałowej .   
Na rachunku musi być adnotacja o wpisaniu  towaru do  kartotek  magazynowych  oraz 
podpis osoby materialnie odpowiedzialnej za magazyn . 

 
5. Na dowodach  za zakupione wartości materialne i prawne osoba materialnie 
odpowiedzialna winny wpisać czy naleŜy daną wartość nanieść na stan wartości 
niematerialnej i prawnej . 
 
6. Prawidłowość rozliczenia faktur pod względem celowości, gospodarności i legalności  za  
zakupione materiały, towary, usługi ,prace remontowe i inwestycyjne potwierdza , osoba 
merytorycznie odpowiedzialna , która równieŜ wskazuje tryb na podstawie , którego 
przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. 
 
7. Do faktury za roboty budowlane dołącza się kaŜdorazowo  protokół odbioru robót 
potwierdzony przez inspektora nadzoru  / częściowy  lub końcowy / oraz potwierdzenie 
zgodności  z przepisami o zamówieniach publicznych.  W protokole częściowym naleŜy 
określić % wykonanych robót. 
 
Odbioru robót dokonuje  się w składzie  co najmniej  : 

1. pracownik merytorycznie odpowiedzialny , 
2. inspektor nadzoru , 
3.  przedstawiciel wykonawcy 

Odbioru robót dokonuje się w terminie przewidzianym umową lub wcześniej    uzgodnionym 
terminie z wykonawcą . 
Oprócz protokołu odbioru robót do faktur za roboty remontowe i inwestycyjne winny być 
dołączone umowy lub zlecenie. Do faktur wystawionych za usługi remontowe lub 
inwestycyjne do wartości  14.000 EURO netto dołącza się kosztorys ofertowy i  inwestorski. 
JeŜeli usługa została zlecona w ramach awarii  kosztorys powykonawczy. 
 
Natomiast usługi wartości powyŜej 14000 EURO netto  wymagają : 

1. podpisu na fakturze osoby odpowiedzialnej za realizację ustawy dotyczącą  
zamówień publicznych  

2. podpisu na fakturze osoby merytorycznej odpowiedzialnej za realizację usługi  
oraz informację gdzie znajduje się dokumentacja przetargowa . 
 

W umowie zawartej na usługi powyŜej 14 000 EURO netto powinno być stwierdzenie    
w   jakim trybie udzielono przetargu . 
 
Po zakończeniu  inwestycji Dyrektor, Inspektor Nadzoru lub pracownik  ds. inwestycji  
i remontów w ciągu 30 dni po zakończeniu inwestycji sporządza dokument  „ OT „  - 
Przyjęcie inwestycji do eksploatacji i ewidencji środków trwałych  . W dokumencie OT   
naleŜy określić lokalizację, symbol klasyfikacji środka trwałego oraz osobę materialnie 
odpowiedzialną i przekazać do księgowości. 
 
8. Zakupy inwestycyjne – gotowe środki trwałe przyjmowane są na stan środków trwałych na 
podstawie faktury lub OT  na której Dyrektor  określa cechy  i lokalizację  zakupionego 
środka trwałego ,osobę materialnie odpowiedzialną, która własnoręcznym podpisem 



potwierdza przyjęcie odpowiedzialności,  następnie pracownik księgowości dokonuje 
klasyfikacji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych  . 
 
9. Rachunki i faktury do zapłaty powinny być dostarczone do księgowości na bieŜąco  lecz 
nie później niŜ  7 dni przed  terminem zapłaty. Rachunki z danego m-c sprawozdawczego 
winny być oddane do księgowości w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po m-c 
sprawozdawczym. 
Za nieterminową zapłatę faktury z powodu :  

1. nieprawidłowego opisu , 
2. braku stwierdzenia wykonania usługi , 
3. niekompletności dokumentów , 

odsetki reguluje osoba , która dostarczyła dokument do zapłaty bez spełnienia ww. wymagań 
oraz ww. dokument został dostarczony po określonym terminie   
 
10. Sprawdzenie dowodów pod względem formalno – rachunkowym polega na ustaleniu, Ŝe 
dowody zostały wystawione w sposób technicznie prawidłowy , zawierają wszystkie 
elementy prawidłowego dowodu oraz ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych 
oraz Ŝe wszystkie elementy są opatrzone podpisami właściwych osób. Dokonanie 
sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym  powinno być stwierdzone na dowodzie 
przez zamieszczenie klauzuli   „ sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym   dnia . 
. .  „ i podpisu      pracownika sprawdzającego .(załącznik nr 2) 
 
11. Sprawdzone  pod względem merytorycznym  i formalno – rachunkowym dowody 
podlegają   zatwierdzeniu  do wypłaty .  Do wypłaty zatwierdzają osoby wymienione w 
załączniku nr  do niniejszej instrukcji. Na dowodzie musi  się znaleźć równieŜ klasyfikacja 
budŜetowa oraz dekretacja ( wskazanie kont zgodnie z ZPK). Czeki i polecenia przelewów 
wystawia upowaŜniony pracownik i przedkłada do   podpisu osobom upowaŜnionym do 
zatwierdzenia dowodów do wypłaty .    
Dekretacji podlegają wyłącznie dowody  uprzednio poddane stosownej procedurze kontroli, 
zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji. Dekretacji dokonuje pracownik księgowości zgodnie 
z zakresem czynności . 
 
12. Zatwierdzenie dowodu księgowego do zapłaty przez głównego księgowego i dyrektora 
jednostki lub osoby upowaŜnione zgodnie z wzorem podpisu ( załącznik nr 2) jest podstawą 
do wystawienia polecenia zapłaty lub wystawienia czeku.  
 
Na dowodzie umieszcza się klauzulę : 
 
 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków 
……………………………………………. 
Część……dz……rozdz…….§……..zł……. 
Na kwotę ……………….. dnia……………. 

     
       podpis     podpis  

gł. księgowego                       dyrektora 
 
 
 
 



13. Sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych dokonuje się poprzez zamieszczenie na 
dowodzie następującej klauzuli:  
 
 

Winien kwota Ma 
konto symbol   konto symbol 
          
          
          
          

 
    Data ………… podpis……….. 
 
 
 

§ 5 
 
1.Rachunki kosztów podróŜy 

 
Podstawą  wyjazdu słuŜbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu . 
O potrzebie i celowości wyjazdu słuŜbowego decyduje Dyrektor ,  lub osoba przez Niego 
upowaŜniona . W  jednostkach  polecenie słuŜbowe wyjazdu dla swoich pracowników 
podpisuje dyrektor jednostki . 
Delegacje dla dyrektorów  jednostek podpisuje Burmistrz lub upowaŜniona przez Niego  
osoba  . 

 
2.Polecenie wyjazdu słuŜbowego winno zawierać : 

1. imię i nazwisko  oraz stanowisko słuŜbowe  udającego się w podróŜ słuŜbową , 
2. nazwę miejscowości i instytucji , do której pracownik jest kierowany , 
3. cel podróŜy słuŜbowej , 
4. czas trwania delegacji , 
5. dokładne określenie środka lokomocji , 
6. podpisy i stanowisko osoby zlecającej wyjazd słuŜbowy. 
 

3. Ewidencję wydanych poleceń słuŜbowych prowadzi specjalista do spraw osobowych biura 
oraz sekretariaty jednostek oświatowych, odrębny dla kaŜdego roku kalendarzowego . 
Wyjazd słuŜbowy winien być potwierdzony na delegacji przez jednostkę do której pracownik 
jest delegowany. W przypadku braku takiego potwierdzenia, wykonanie zadania potwierdza 
Dyrektor. Polecenie wyjazdu powyŜej 8 godzin powinno zawierać informacje czy 
zapewniono wyŜywienie i nocleg.  
Polecenie słuŜbowe poza granice kraju dodatkowo powinno zawierać: 

1. informacje o godzinie przekroczenia granicy , 
2. informacje , Ŝe nie zapewniono wyŜywienia i zakwaterowania. 
  

4. Rachunek kosztów podróŜy musi być zatwierdzony pod względem merytorycznym co 
oznacza  stwierdzenie przez osoby delegujące , wykonania polecenia oraz naleŜytego zuŜycia 
czasu i środków lokomocji . 
 



5. Pracownicy korzystający z własnego samochodu  do celów słuŜbowych powinni 
udokumentować przebieg takiego pojazdu w prowadzonej przez siebie ewidencji  przebiegu 
pojazdu . 
Ewidencja ta , powinna być zatwierdzona przez pracodawcę  na koniec kaŜdego miesiąca lub 
kaŜdorazowo przy oddaniu delegacji do rozliczenia.. 
Z pracownikami korzystającymi z własnych  samochodów do celów słuŜbowych pracodawca 
musi zawrzeć pisemną umowę .Umowa winna być dostarczona wraz z rozliczeniem delegacji. 
Rachunek kosztów podróŜy wraz z potwierdzoną ewidencją pojazdu powinien być 
dostarczony do księgowości do 5 –go  kaŜdego miesiąca  za miesiąc poprzedni .  
Pracownicy którym przysługuje ryczałt na przejazdy lokalne co miesiąc przedstawiają 
oświadczenie , zawierające dane o urlopie, chorobie, delegacji oraz inne nieobecności. 
Oświadczenie te jest potwierdzone ze stanem faktycznym  przez kadrową .Ryczałt wypłacany 
jest terminie wypłaty po upływie miesiąca kalendarzowego. 
Listy wypłaty kosztów podróŜy i polecenie wyjazdu słuŜbowego do wypłaty zatwierdzają  
osoby  upowaŜnione wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.. 
 

 
§ 6 

 
1. Wnioski o wypłatę zaliczek , rozliczenie zaliczki . 

 
Zaliczki do rozliczenia mogą być wypłacone pracownikom  na zakup materiałów , Ŝywności , 
pomocy naukowych i dydaktycznych , zakupy sprzętu i materiałów ,zakupy usług , szkolenia, 
podróŜe słuŜbowe i inne . 
Zaliczkę udziela się na podstawie wniosku o zaliczkę  / druk  znormalizowany  / . 

2. Wniosek o zaliczkę powinien zawierać : 

1. imię i nazwisko , stanowisko osoby ubiegającej się o przyznanie zaliczki  , 
2. kwotę i cel na jaki ma być przeznaczona  , 
3. termin rozliczenia oraz podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej , 
4. podpis pod klauzulą oświadczenia o wyraŜeniu zgody na potrącenie zaliczki              

z najbliŜszych poborów w wypadku nie dotrzymania terminu rozliczenia . 
 
3. Na wydatki związane z zakupem  materiałów na cele administracyjno – gospodarcze oraz  
na Ŝywność w placówkach prowadzących Ŝywienie moŜna pobrać zaliczkę stałą , której 
termin rozliczenia upływa w dniu 15 – go grudnia kaŜdego roku , w wyjątkowych sytuacjach 
za zgodą głównego księgowego w późniejszym terminie , ale nie później niŜ do 29 grudnia. 
Wysokość udzielonej zaliczki stałej nie moŜe być wyŜsza 1 500 zł. 
 
4. Zaliczka jednorazowa przyznawana jest na zakup określonego środka lub usługi . 
Wysokość udzielonej zaliczki nie moŜe być wyŜsza niŜ 5 000 zł.  W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach kwota ta moŜe być wyŜsza .    Zaliczka  moŜe być wydatkowana 
tylko na cele , na która została pobrana . Rozliczenie zaliczki jednorazowej winno być 
sporządzone nie później niŜ na ostatni dzień miesiąca w wyjątkowych sytuacjach w innym 
terminie określonym na wniosku. 
Rozliczenie zaliczki powinno być udokumentowane oryginalnymi dokumentami fakturami – 
rachunkami  z adnotacją , iŜ faktura została zapłacona.  
Nie wydatkowaną zaliczkę zaliczkobiorca wpłaca na konto bankowe jednostki  , natomiast 
jeŜeli kwota wydatkowana jest wyŜsza od pobranej zaliczki – następuje wypłata róŜnicy . 
 



 
§ 7 

 
1.Dokumenty bankowe  
Wyciągi bankowe podlegają sprawdzeniu przez pracowników księgowości  zgodnie z 
zakresem czynności  .  

Sprawdzone wyciągi bankowe księgowane są w porządku chronologicznym przy uŜyciu 
komputera.  
Oryginały wyciągów bankowych przechowywane są zraz z dokumentami potwierdzającymi 
wydatki, zaś przy dokumentach za dochody przechowuje się odpis lub kserokopię z wyciągu 
bankowego.  
 

§ 8 
 
1.Dowody dotyczące środków trwałych 
 
W zakresie ewidencji stanu i ruchu pozostałych środków trwałych wymagane są następujące 
dokumenty :        

1. rachunki , faktury z klauzulą o miejscu przeznaczenia środka ,z cechą 
charakterystyczna tj. nr fabrycznym lub innym, po którym moŜna zweryfikować 
dany środek oraz z wskazaniem osoby materialnie odpowiedzialnej . JeŜeli 
dyrektor jednostki   nie wskaŜe osoby materialnie odpowiedzialnej , oznacza to , Ŝe 
sam przyjmuje materialną odpowiedzialność .  

 
2. OTP -przyjęcie pozostałych środków trwałych. . Dokument OTP sporządza się w 

przypadku gdy na fakturze, rachunku zakupu wyszczególnione są tylko części 
składowe gotowych, kompletnych pozostałych  środków trwałych lub gdy 
zakupiono środek jako komplet.. Dokument powinien  zawierać co najmniej : 
nazwę , charakterystykę ( części  składowe , nr fabrycznym lub innym, po którym 
moŜna zweryfikować  je  i ich ilość),  nr inwentarzowy, nr dowodu nabycia oraz 
źródło nabycia, datę  przyjęcia do  uŜytkowania, miejsce uŜytkowania, 
wartość, dane osoby materialnie  odpowiedzialnej. 

 
3. protokół  zdawczo – odbiorczy  w razie przekazywania środków innym 

jednostkom lub otrzymania środków od innych jednostek . Protokół powinien 
zawierać co najmniej: nazwę środka , nr fabryczny lub inną cechę  
charakterystyczną środka  jednostkę miary , cenę , wartość , uzasadnienie , datę i 
podpisy stron : przekazującej i przyjmującej . Protokół przekazania pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi gminy podpisują dyrektorzy tych jednostek. 
Protokoły  przekazania do jednostek obcych wymagają dodatkowo  akceptacji 
Burmistrza.  

 
4. protokół likwidacji  sporządzony w razie zniszczenia  środków . Protokół powinien 

zawierać: skład komisji  , liczbę porządkową , datę zakupu  lub wpisu , nazwę 
środka jednostkę miary , ilość , cenę jednostkową , wartość , podpisy członków 
komisji , datę.  W uwagach naleŜy wpisać numer inwentarzowy  danego składnika 
majątkowego . Do protokołu likwidacji naleŜy dołączyć : 

 
1) ekspertyzę sprzętu elektronicznego , elektrycznego , mechanicznego     

sporządzoną przez upowaŜnioną do tego osobę . 



Ekspertyzie nie podlega sprzęt , którego wartość księgowa jest niŜsza od 
wartości 3 % , od których składniki majątkowe podlegają umorzeniu na 
podstawie przepisów  wykonawczych od podatku dochodowego od 
osób prawnych , 

  2)   protokół z policji , jeŜeli składniki majątkowe zostały skradzione , 
3 ) dowód wpłaty , jeŜeli składnik majątkowy został sprzedany .   

 
 

5. protokół przerobu . – sporządza się w razie zakupu materiałów do wykonania 
środka sposobem gospodarczym . Protokół powinien zawierać co najmniej: skład 
komisji , nazwę i ceny materiałów oraz innych kosztów , potwierdzenie , Ŝe ilość 
zuŜytych materiałów jest zgodna z normami .  NaleŜy równieŜ wpisać efekt 
końcowy przerobu czyli nazwę , cenę jednostkę , ilość  otrzymanego środka , 
podpisy członków komisji , datę . 

6. Protokoły wyceny zestawów pozostałych środków trwałych , w których  
poszczególne części zestawu uległy zniszczeniu , przesunięciu do innych 
zestawów lub zostały uznane za zbędne .Protokół powinien zawierać skład 
komisji,  wartość zestawu po zmianie , części składowe zestawu przed i po zmianie 
datę . 

 
2. Protokoły  przekazania ,likwidacji ,  przyjęcia  i przerobu muszą być zatwierdzone przez  
Dyrektora Jednostki .  
Protokoły likwidacji , przekazania , wyceny zestawów  przed zatwierdzeniem wymagają 
sprawdzenia przez osobę prowadzącą ewidencję . 
Po zatwierdzeniu protokołu likwidacji ,  sporządza się protokół fizycznej likwidacji .i komplet 
dokumentacji  osoba materialnie odpowiedzialna przekazuje do księgowości  celem 
wyksięgowania  . Wszystkie protokoły muszą być przekazane do księgowości w terminie 3 
dni od daty zatwierdzenia , nie później jednak niŜ do końca miesiąca , którego dany protokół 
dotyczy . 
 
3.W zakresie ewidencji  stanu i ruchu środków trwałych  o podstawowym  znaczeniu,        
wymagane są następujące  dokumenty : 

1) faktury  - rachunki  / zakup gotowych środków trwałych /  z klauzulą o miejscu                                                
przeznaczenia i wskazaniem osoby  materialnie odpowiedzialnej .JeŜeli kierownik 
zakładu nie wyznaczy osoby materialnie odpowiedzialnej oznacza to ,   Ŝe sam 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną 
 

2) OT  -  przyjęcie środka trwałego .Stanowi udokumentowanie inwestycji zakończonych 
tj. robót budowlano – montaŜowych na podstawie protokołu odbioru końcowego i 
przekazania inwestycji do uŜytku.  Dokument powinien zawierać co najmniej: nazwę 
, charakterystykę, nr inwentarzowy,  nr fabrycznym lub innym, po którym moŜna 
zweryfikować dany środek ,nr dowodu  nabycia oraz źródło nabycia, datę 
przyjęcia do uŜytkowania, miejsce uŜytkowania,  wartość początkową , symbol KŚT 
, osobę materialnie odpowiedzialną  za  środek trwały oraz skład komisji ( imię, 
nazwisko i podpis) przyjmującej  środek trwały z inwestycji. Komisja powinna 
składać się z dyrektor placówki i inspektor nadzoru . W skład komisji moŜe równieŜ 
zostać powołany pracownik BAEO - specjalista do spraw remontów i inwestycji. 
Dokument OT sporządza się równieŜ w przypadku gdy na fakturze, rachunku zakupu. 
wyszczególnione są tylko części składowe gotowego środka trwałego ( np. części 
zestawu komputerowego) a nie sam środek trwały. W  drugim przypadku nie tworzy 



się komisji przyjmującej środek trwały w jej miejsce wpisuje się dyrektora jednostki 
lub osobę przez niego upowaŜnioną. Pozostałe pozycje winny być wypełnione. OT 
sporządza dyrektor lub osoba przez niego upowaŜniona na podstawie dokumentu 
zakupu , w przypadku przyjęcia środka trwałego z inwestycji na podstawie rozliczenia 
inwestycji sporządzonego przez inspektora nadzoru. 

3) PT  -  przekazanie lub otrzymanie środka trwałego -  sporządza się w przypadku  
przekazania lub otrzymania  środka trwałego od innych jednostek . 
Dokument powinien zawierać co najmniej :nazwę środka trwałego,  datę , symbol 
KŚT nr inwentarzowy, nr fabrycznym lub innym, po którym moŜna zweryfikować 
dany środek ,dotychczasowe lub nowe miejsce uŜytkowania, wartość początkową, 
wartość dotychczasową umorzenia skład komisji przekazującej  ,otrzymującej( imię, 
nazwisko i podpis) ,podpis przyjmującego oraz zdającego. 

4) LT  -  likwidacja środka trwałego  -  stanowi udokumentowanie kaŜdorazowej 
księgowej likwidacji środka trwałego  bez względu na powód likwidacji / sprzedaŜ,            
złomowanie , kradzieŜ , zuŜycie  / . Komisja likwidacyjna oprócz druku LT sporządza 
protokół z likwidacji środka trwałego . 
Protokół powinien zawierać co najmniej: nazwę środka trwałego lub pozostałych 
środków trwałych ,  datę nr inwentarzowy, nr fabrycznym lub innym, po którym 
moŜna zweryfikować dany środek, miejsce uŜytkowana, orzeczenie komisji  

 likwidacyjnej , podpisy komisji . 
5) Protokoły wyceny zestawów / np. komputerowych / , których poszczególne części   

zestawu uległy zniszczeniu , przesunięciu do innych zestawów lub zostały uznane za 
zbędne. Protokół powinien zawierać co najmniej: wartość zestawu przed i po  
wycenie , skład zestawu przed i po wycenie , datę , podpisy członków komisji .      
Wszystkie   dokumenty zakresie ewidencji  stanu i ruchu środków zatwierdza 
Dyrektor lub osoba przez niego upowaŜniona. 

 
4. Dokumenty zakresie ewidencji księgozbioru : 

1. przy zakupie  /  rachunki , faktury  / z informacją o wpisaniu ksiąŜek do             
ewidencji , 

2. w razie zniszczenia , zaczytania , protokół komisji w sprawie ubytków winien 
zawierać skład komisji datę sporządzenia , autora ksiąŜki , tytuł , cenę lub wartość, 
numer bieŜący , numer ubytku oraz uwagi . W rubryce uwagi wpisujemy rok wydania. 
Do protokołu dołączamy opinię komisji .  

3. protokół ubytków  - przyjęcia ksiąŜek oddanych przez czytelników w zamian za 
zagubione  podpisuje bibliotekarz oraz zatwierdza dyrektor placówki . 

4. Przekazanie  lub otrzymanie ksiąŜek następuje na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego wraz z załącznikiem do protokołu  , który zawiera numer bieŜący , numer 
inwentarza , autor , tytuł , tom , cenę lub wartość , numer ubytku oraz   uwagi . 
 

Protokół zatwierdza dyrektor  jednostki.                                                                                           
Po zatwierdzeniu protokołu komisji w sprawie ubytków bibliotekarz dokonuje ubytkowania 
ksiąŜek   . Następnie sporządza się protokół fizycznej likwidacji i komplet dokumentów 
oddaje się do komórki księgowości .   
 
 
5. W zakresie ewidencji materiałów : 
     

1) Wszystkie materiały w tym między innymi  opał , środki Ŝywnościowe , środki 
czystości , paliwo księgowane są bezpośrednio w koszty . Na koniec roku  



budŜetowego przeprowadza się inwentaryzację Ŝywności i materiałów  znajdujących 
się w magazynach we wszystkich placówkach i na podstawie dokonanego spisu 
dokonuje się księgowania  w/w materiałówka magazyn -  na konto 310 

 
2) Paliwo .  Zakupy paliwa księgowane są bezpośrednio w koszty . 

 
§ 9 

 
 

1. Listy płatnicze za wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy  sporządza upowaŜniony 
do tego  pracownik działu płac na podstawie umów o prace i aneksów otrzymanych z  kadr 
poszczególnych placówek . 

2.Listy w sprawie wypłaty nagród ,  premii lub innych wynagrodzeń  niŜ wynikające z  
angaŜu , sporządza pracownik działu płac na podstawie wykazów sporządzanych przez osoby 
merytoryczne i po zatwierdzeniu przez Dyrektora . 

3.Dokumenty dotyczące wypłat wynagrodzeń powinny być dostarczone do działu płac w dniu 
ich wystawienia , a najpóźniej do 15-go  bieŜącego  miesiąca . 
 
4. Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy , po odnotowaniu przez komórkę kadrową 
i wpisaniu do w/w zaświadczenia staŜu pracy / daty od kiedy pracownik jest zatrudniony / , 
przekazywane jest do działu płac, w celu obliczenia naleŜności za czas niezdolności do pracy 
Wszelkie oświadczenia pracowników , dotyczące wypłaty zasiłków oraz potrąceń od 
wynagrodzeń składa się w dziale płac w terminie wyŜej wspomnianym. 
 
5.Ustala się wypłatę wynagrodzenia na dzień 29- go kaŜdego miesiąca dla pracowników 
administracji i obsługi .W przypadku gdy dzień ten jest dniem wolny od pracy wypłaty 
wynagrodzenia dokonuje się w dzień roboczy poprzedzający ten termin. Ustala się  , Ŝe 
terminem wypłaty poborów jest dzień obciąŜenia rachunku bankowego jednostki . 
 
6. Zgodnie art.39 ust 2 Karty Nauczyciela wynagrodzenie dla nauczyciela  wypłacane jest 
miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. 
 
7.Miesiącem rozliczeniowym dla godzin ponad wymiarowych nauczycieli jest okres pełnych 
tygodni. Dyrektorzy placówek zobowiązani są do dostarczenia wykazów godzin  
nadliczbowych nauczycieli do działu płac w terminie  dwóch dni po upływie terminu , w 
którym kończ się pełny tydzień  w okresie rozliczeniowym nie później niŜ do 15 – go 
kaŜdego miesiąca.. 
 

8. Składniki wynagrodzenia, których wysokość moŜe być ustalona jedynie na podstawie juŜ 
wykonanych prac, ( np. godziny nadliczbowe) z dołu 29-do kaŜdego miesiąca.. JeŜeli ostatni 
dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu 
poprzedzającym ten dzień.  
 
9.Listy płac podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym przez osoby do tego 
upowaŜnione. 
 
10 .Zgłoszenie do ZUS osób nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy 
zlecenia  i umowy o dzieło oraz zgłoszenie do ZUS pracowników oraz wyrejestrowanie  
zwolnionych naleŜy do obowiązków kierownika zakładu pracy.  Zgłoszenia nowo przyjętych 



pracowników jak równieŜ zwolnienia naleŜy dostarczyć niezwłocznie po zaistnieniu faktu 
zatrudnienia lub zwolnienia  na odpowiednim  druku  oraz dyskietce do BAEO  do specjalisty 
ds. osobowych w celu przekazania  drogą elektroniczną do ZUS . 
Na wszelkich rodzajach umów musi być adnotacja o dacie zgłoszenia pracownika do 
ubezpieczenia oraz kod tytułu ubezpieczenia . 
Wszystkie umowy winne być dostarczone do działu płac w ciągu 3 dni od daty podpisania 
umowy z pracownikiem .  
 

§ 10 
 

1. Dokumenty w zakresie realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice , pomoc ta moŜe mieć postać stypendium 
szkolnego  lub zasiłku szkolnego.  
Stypendium wypłacane jest na podstawie wystawionej decyzji. W decyzji określony jest cel 
stypendium oraz  forma realizacji.  
 
2. Stypendium szkolne moŜe być realizowane poprzez : 

1. Przelanie środków bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego 
zajęcia edukacyjne  
2. Zwrot wydatków po przedstawieniu odpowiednich dokumentów zakupu ( 
rachunków i faktur)  
3. Wypłatę środków pienięŜnych . 
 

3. Dokumenty na podstawie, których następuje zwrot poniesionych wydatków w ramach 
stypendium szkolnego winny być wystawione na osobę której przyznano stypendium  lub na 
osobę zastępowaną  . Dokumenty te po dostarczeniu do działu księgowości zostają 
zweryfikowane  i zakwalifikowane do wypłaty. 
Na dowód zakwalifikowania wydatku do wypłaty osoba odpowiedzialna za weryfikację 
dokumentu  dokonuje zapisu o kwocie jaka została zakwalifikowana do wypłaty ,  podaje nr 
decyzji o przyznanym stypendium oraz podpisuje się. Tak opisany dowód zostaje przekazany 
do zatwierdzenia pod względem merytorycznym  ,formalno-rachunkowym i do wypłaty. Po 
zatwierdzeniu dowodu wydatek zostaje zrealizowany w formie czeku gotówkowego lub 
polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.  
 
4. Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie czeku gotówkowego lub polecenia przelewu na 
rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę bezpośrednio na podstawie wydanej 
decyzji.  
 
5. Wysokość i zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym regulują 
odrębne przepisy.  
 
6..Dokumenty w zakresie realizacji stypendiów  za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
Wypłata stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  dokonywana jest na 
podstawie pisma dyrektora szkoły.  
Zasady przyznawani i wysokość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  
regulują odrębne przepisy. 
 
 
 



§ 11 
 

1.Dokumenty w zakresie realizacji dofinansowania pracodawcom  kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników. 
Wypłata dofinansowania realizowana jest na podstawie wystawionej decyzji. Kwota 
dofinansowania przekazana jest na  rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę.  
 
2. Wysokość i zasady przyznawania dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia  
młodocianych pracowników regulują odrębne przepisy. 
 
 

§ 12 
 

1. Wszystkie dokumenty ( rachunki, listy) ustalające wysokość opłat stanowiących dochody 
gminy dyrektorzy lub osoby przez nie upowaŜnione przekazują do działu księgowości w  
następujących terminach: 

1) Rachunki w ciągu 3 dni od wystawienia 
2) Listy opłat za przedszkole do 12 dnia m-c za dany miesiąc 

2. Dochody za ww. opłaty naleŜy wpłacić na rachunek placówki. 
Pobrane  dochody naleŜy  odprowadzić na rachunek podstawowy   Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach .wg stanu na  : 

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 13 danego miesiąca 
2) 20 dzień miesiąca  - w terminie do 23 danego miesiąca. 

Dochody otrzymane od 21 do 31 grudnia naleŜy przekazać do urzędu do dnia 31 grudnia. 
W tym celu pracownik księgowości sporządza polecenie księgowania  , w którym podaje 
kwotę jaką naleŜy przelać na konto urzędu, następnie pracownik odpowiedzialny za 
sporządzenie przelewu sprawdza czy kwota jest prawidłowa i sporządza przelew w celu 
zatwierdzenia go przez upowaŜnione osoby.  
 

Rozdział II 
 

Dyspozycje dotyczące środków pozabudŜetowych  specjalnych , depozytów i funduszy 
celowych . 

 
§ 13 

 
1. Wydatki z fundusz socjalnego i mieszkaniowego  wymagają aprobaty Dyrektora jednostki. 
Wydatki winny być realizowane zgodnie z regulaminem , przepisami finansowymi i ustawą o 
Funduszu Świadczeń Socjalnych . 

2. Wszystkie wadia oraz wpłaty tytułem zabezpieczenia gwarancji z tytułu rękojmi i 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  odprowadzane są na konto bankowe-
depozytowe, załoŜone dla wszystkich placówek w BAEO 

Zwroty w/w środków pienięŜnych oraz depozyty bezgotówkowe zwraca się wierzycielom na 
podstawie pism Dyrektorów palcówek  w których powyŜsze sprawy są załatwiane . 

 

 

 

 



Rozdział III 

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 

 

§ 14 

 

1. Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu , ewidencji , kontroli , i 
zabezpieczeniu . Ewidencji druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie 
załoŜonej do tego celu księdze druków ścisłego zarachowania . W księdze tej rejestruje się 
pod odpowiednią datą liczbę, numer przyjętych i wydanych druków ścisłego zarachowania. 
Księga druków ścisłego zarachowania, powinna posiadać strony ponumerowane, 
przesznurowane i opieczętowane pieczęcią , na ostatniej stronie naleŜy wpisać „księga 
zawiera ……… stron”, kolejno ponumerowanych oraz podpis głównego księgowego i 
dyrektora 

2. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi pracownik księgowości zgodnie z 
zakresem czynności   : 

1. bloczki – Kwitariusz Przychodowo – ewidencyjny opłat K – 104  
2. czeki  gotówkowe, 
3. arkusz spisu z natury 
 

Druki ścisłego zarachowania naleŜy zabezpieczyć przed kradzieŜą lub zniszczeniem i 
przechowywać  w zamkniętej szafie. 
Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na : 

1. przyjęciu druków niezwłocznie po ich otrzymaniu 
2. bieŜącym wpisaniu przychodu i  rozchodu 
3. oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii 

numerów nadanych przez drukarnię  
 
3. Zapisy w księdze dokonuje się czytelnie , niedopuszczalne jest jakiekolwiek wycieranie , 
zamazywanie omyłkowych zapisów. Omyłkowy zapis naleŜy przekreślić tak aby moŜna go 
było odczytać i wpisać zapis prawidłowy. Osoba dokonująca poprawki powinna obok 
wniesionej poprawki umieścić swój podpis oraz datę.  
Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji anulowano wraz 
z datą i podpisem osoby dokonującej tych czynności. Anulowane druki naleŜy pozostawić  
w bloczku.. 
 
4. Kwitariusze niewykorzystane do końca roku winny być oddane do działu  księgowości 
najpóźniej do 22 grudnia danego roku . Stan druków ścisłego zarachowania naleŜy 
inwentaryzować nie rzadziej niŜ na zakończenie kaŜdego roku . Główny  księgowy lub osoba 
przez  niego upowaŜniona zamieszcza w księdze druków ścisłego zarachowania klauzulę 
następującej treści  „ Stwierdza się zgodność stanu druków ścisłego zarachowania wg stanu 
na dzień ... „ oraz zamieszcza swój podpis  i datę . Klauzulę zamieszcza się na ostatnie stronie 
księgi druków ścisłego zarachowania  lub obok podkreślenia stanu druków  . 
Stan druków podkreśla czerwonym kolorem .   
 
5. W przypadku zaginięcia , zgubienia lub kradzieŜy druków ścisłego zarachowania naleŜy 
niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę i cechy ( numery, serie). 
 



Po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania naleŜy: 
1. sporządzić protokół zaginięcia 
2. w przypadku zaginięcia czeków niezwłocznie powiadomić bank finansujący , który 

czek wydał 
3. w uzasadnionych przypadkach gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa zawiadomić 

policję  
Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny zawierać 
następujące dane: 

1. liczbę zaginionych druków luźnych, bloczków z podaniem ilości egzemplarzy w 
kaŜdym komplecie 

2. dokładne cechy : numer, seria, symbol oraz rodzaj druku 
3. datę zaginięcia 
4. miejsce zaginięcia 

 

Rozdział IV 
Postanowieni końcowe 

 
§ 15 

 
 

1. Dyrektor jednostki  lub osoba przez niego upowaŜniona , na koniec kaŜdego kwartału,  
sporządza informacje na temat zaangaŜowania środków oraz w terminie do dnia 8 – go 
kaŜdego miesiąca  następującego po upływie kwartału dostarcza do księgowości . 
Natomiast informacje dotyczące zaangaŜowania środków  według stanu na koniec 
kaŜdego kalendarzowego roku naleŜy składać do 12 stycznia .   

ZaangaŜowanie środków to : 

1. zawarte umowy wynikające ze stosunku  pracy  , 
2. zawarte umowy zlecenia i o dzieło , 
3. zawarte umowy lub zlecenia na zakup usług i zakup materiałów , środków 

trwałych  , 
4. wydane decyzje administracyjne , 

 
§ 16 

 
1. Wszelkie dokumenty dotyczące operacji gospodarczych powinny być objęte    

księgowością . Dowody księgowe po zadekretowaniu podlegają numeracji kolejnym 
numerem .  Dowody księguje się chronologicznie . 

2. Księgi rachunkowe , dowody księgowe , dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania 
finansowe naleŜy przechowywać w sposób naleŜyty i chronić  przed niedozwolonymi 
zmianami , nieupowaŜnionym rozpowszechnianiem lub zniszczeniem . 

3. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne , księgi rachunkowe, sprawozdania 
finansowe, budŜetowe i inne sprawozdania oraz komputerowe zbiory danych są 
przechowywane w siedzibie Biura Oświaty w oryginalnej postaci w ustalonym 
porządku rodzajowym i chronologicznym w sposób pozwalający na ich łatwe 
odszukanie. 

4. Termin przechowywania dowodów księgowych i akt prawnych reguluje Instrukcja 
Kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych wg rozporządzenia 
Prezesa rady ministrów z dnia 22 grudnia 199 r. ( Dz. U. Nr 112 z 1999 r. poz. 1319 z 
późniejszymi zmianami. 




