
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dla jednostek obsługiwanych 
Zespołu Szkół w Przesmykach i Zespołu Szkół w Łysowie 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568 ), oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami RP (tj. Dz.U. z 2020 poz. 342)., Wójt Gminy Przesmyki zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości dla jednostek 
obsługiwanych: 

1. Zespołu Szkół w Przesmykach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia: 

2. Zespołu Szkół w Łysowie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia: 

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów Zespołów Szkół do zapoznania z treścią zasad (polityki) rachunkowości 
wszystkich  podległych pracowników. 

§ 3. Za prawidłowe postrzeganie instrukcji odpowiedzialni są dyrektorzy Zespołów Szkół oraz pracownicy 
stanowisk pracy dla których przypisano zadania w zakresie obsługi jednostek obsługiwanych. 

§ 4. Nieprzestrzeganie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w § 1, stanowi naruszenie 
obowiązków służbowych, za które w stosunku do osób winnych będą wyciągane wnioski służbowe 
i dyscyplinarne  przewidziane w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1lipca 2020 roku
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Rozdział 1 

 

WPROWADZENIE DO POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 

I. Postanowienia ogólne 

1) Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Przesmykach, zwany dalej „jednostką 

obsługującą”. 

2) Jednostką obsługiwaną jest Zespół Szkół w Przesmykach, zwany dalej „jednostką 

obsługiwaną”. 

3) Zadaniem jednostki obsługującej jest zapewnienie jednostce obsługiwanej wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, polegającej w szczególności na: 

a) prowadzeniu rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

 opracowywanie i aktualizowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości; 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez ujmowanie w nich dowodów księgowych 

obrazujących zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym i systematycznym, 

zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości; 

 okresowe ustalanie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów 

i pasywów, jak również ujmowanie w księgach rachunkowych rozliczenia wyników 

inwentaryzacji; 

 wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 

 gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą o rachunkowości. 

b) prowadzeniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej, sprawozdawczości z procesów 

finansowych, sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywania sprawozdań 

odpowiednim jednostkom; 

c) bieżącej analizie wykonania planów finansowych; 

d)  rozliczaniu finansowym realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków 

zewnętrznych; 

e) przygotowaniu na potrzeby i według dyspozycji kierownika jednostki danych niezbędnych 

do sporządzenia przez niego projektów planów finansowych oraz zmian w planach 

finansowych; 
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f)  prowadzeniu obsługi rachunków bankowych poprzez wykonywanie dyspozycji 

zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi w oparciu o dyspozycje zatwierdzone przez 

kierownika jednostki; 

g)  prowadzeniu obsługi płacowej pracowników jednostki obsługiwanej; 

h) prowadzeniu obsługi finansowo – księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych; 

i) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i 

innymi kontrahentami; 

j)  prowadzeniu rejestru w zakresie podatku od towarów i usług, sporządzaniu deklaracji 

cząstkowej dla podatku od towarów i usług oraz pliku JPK; 

k) prowadzeniu ewidencji środków trwałych ; 

l)  prowadzeniu obsługi innych rozliczeń wynikających z przepisów prawa, w tym: 

 rozliczanie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego 

nauczycieli; 

 obsługa finansowo – księgowa wydzielonych rachunków dochodów i wydatków 

jednostki obsługiwanej. 

4) Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierownika jednostki obsługiwanej do 

dysponowania środkami publicznymi, zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i 

zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowo – 

płacowej, szkoleń oraz innych określonych obowiązującym prawem na zasadach 

wyłączności. 

II. Miejsce prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Księgi rachunkowe Zespołu Szkół w Przesmykach prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy 

w Przesmykach mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 13. 

III. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych 

1) Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia. 

2) Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się: 

a) deklaracje ZUS, 

b) deklaracje dla podatku od towarów i usług, 

c) deklaracje PFRON, 
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d) deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

e) sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U.2019.1393), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 

(Dz.U.2014.1773) oraz sprawozdania finansowe na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342). 

3) W  Zespole Szkół w Przesmykach sporządza się następujące sprawozdania: 

a) za okresy miesięczne: 

 Rb - 27S, Rb - 28S, 

b) za okresy kwartalne:  

 Rb -27S, Rb - 28S, Rb - 50N, Rb - 34S, Rb - N, Rb - Z, Rb - ZN, 

c) za okresy roczne: 

 Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - 50N, Rb - 34S, Rb - N, Rb - Z, Rb - ZN 

 bilans jednostki budżetowej, 

 rachunek zysków i strat jednostki, 

 zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

 informację dodatkową. 

IV. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1) Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a 

także innymi przepisami prawa. 

2) Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, przy użyciu technik 

komputerowych, bez pozostawiania miejsc pozwalających na dokonywanie dodatkowych 

wpisów lub zmianę istniejącego wpisu. 

3) Do ksiąg rachunkowych jednostki obsługiwanej danego okresu sprawozdawczego 

wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich 

dokonanie wpłyną do referatu finansowego jednostki obsługującej w nieprzekraczalnym 
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terminie do 8. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, a jeżeli dzień ten 

przypada na dzień wolny od pracy do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem (ze względu 

na termin złożenia sprawozdania miesięcznego Rb-28S - 10. dzień każdego miesiąca). 

Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania dotyczące danego roku, 

które wpłyną do jednostki obsługującej do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. O 

zaliczeniu zobowiązań do danego okresu sprawozdawczego decyduje data wpływu do 

Urzędu Gminy. 

4) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim, w walucie polskiej (w 

złotych i groszach) na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. 

5) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są na bazie programu komputerowego firmy 

Vendis Sp. z o.o. Wynagrodzenia sporządzane są za pomocą programu firmy Mikrobit 

natomiast deklaracje rozliczeniowe i ubezpieczeniowe ZUS za pomocą programu Płatnik. 

Tworzenie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz zarządzanie budżetem wspomaga 

system Besti@. Wartość środków trwałych (konto 011) i ich umorzeń (konto 071) 

ewidencjonuje się za pomocą programu Excel. Ponadto techniką ręczną prowadzi się 

ewidencje pozostałych środków trwałych (konto 013), zbiorów bibliotecznych (konto 014) i 

wartości niematerialnych i prawnych (konto 020). Poza systemem programu finansowo – 

księgowego ręcznie prowadzone są również kartoteki magazynowe ilościowo – wartościowe 

do konta 310 oraz kartoteki spłat pożyczek z ZFŚS. 

6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe jednostki 

obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 

– dziennik, 

– księgę główną (ewidencja syntetyczna), 

– księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 

– zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 

– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

7) Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : 

– zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim 

chronologicznie, 

– zapisy są kolejno numerowane w okresie roku co pozwala, na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 
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– sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 

– jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. 

8) Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: 

– podwójnego zapisu, 

– systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z 

zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie 

ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, 

– powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 

9) Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych 

kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą 

zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu 

ewidencji konta głównego. Na dowodach księgowych dokonywana jest dekretacja jedynie 

syntetyczna, natomiast wprowadzając dany dowód księgowy do ewidencji komputerowej 

zostaje on ujęty analitycznie na podstawie szczegółowych zapisów zatwierdzenia do wypłaty. 

10) Wpływy od podmiotów zewnętrznych dotyczące refundacji wydatków, takich jak zwrot za: 

energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, media, wynagrodzenia z PUP za osoby 

zatrudnione w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych przyjmuje się na 

dochody. Natomiast zwroty wydatków dokonywane między jednostkami Gminy Przesmyki 

przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków. 

11)  Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat 

abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone 

za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za 

pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na 

sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej 

jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, 

w którym został dokonany wydatek. 

12) Ponoszone koszty bieżące ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów 

i ich rozliczenie” według cen nabycia. Do kont tych prowadzi się szczegółową ewidencję 

analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
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wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

(Dz.U.2014.1053). 

13) Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z 

dowodami źródłowymi uważa się również zapisy w księgach rachunkowych 

wprowadzone automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerów, 

nośników danych lub tworzone według programu na podstawie informacji zawartych już 

w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione 

co najmniej następujące warunki: 

a) zyskują one trwałą postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych, 

b)  możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej 

za ich wprowadzenie, 

c) stosowana metoda zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania odnośnych danych 

oraz kompletność i identyczność zapisów, 

d) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający 

ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów 

księgowych. 

14)  Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno - kontrolną. Zdarzenia na 

nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach 

pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z 

dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich : 

– plan finansowy wydatków budżetowych, 

– zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 

– zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat, 

– wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

15) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego 

miesiąca i zawiera ono: 

– symbole i nazwy kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 

– sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego. 
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16)  Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest: 

– dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego, 

– dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 

17)  Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych 

wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, 

statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa, Urzędem Skarbowym i z 

ZUS, do których jednostka została zobowiązana. 

V. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych 

1) Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i 

rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości 

oraz z obowiązującej w jednostce instrukcji inwentaryzacyjnej. 

2) W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji: 

a) spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników i 

porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic 

inwentaryzacyjnych, 

b) uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom 

własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu 

wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych  różnic, 

c) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacja realnej wartości tych składników. 

 

3) Spisowi z natury zgodnie z instrukcją inwentaryzacji podlegają: 

a) nieruchomości zaliczone do inwestycji, 

b) rzeczowe składniki aktywów objęte ewidencją ilościowo-wartościową, w księgach 

inwentarzowych, 

c) znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, 

d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych. 

4) Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów 

pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie 

należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności 
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stanu podpisuje osoba, której zakres czynności obejmuje prowadzenie i analizę kont 

analitycznych oraz kierownik jednostki. Uzgodnienie stanu dotyczy: 

a) aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, 

b) należności od kontrahentów, 

c) należności z tytułu udzielonych pożyczek, 

 

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu 

udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne (obce) 

jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub 

zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości. 

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do: 

a) należności spornych i wątpliwych, 

b) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

c)  należności od pracowników, 

d) należności z tytułów publicznoprawnych, 

e) innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub 

uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe. 

 

5) Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie 

stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów 

niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy 

między innymi: 

a) wartości niematerialnych i prawnych, 

b) środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, 

c) środków pieniężnych w drodze, 

d) należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz 

publicznoprawnych, 

e) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, 

f) aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie ich 

spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe, 

g) gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, 

h) funduszu  jednostki oraz specjalnego (ZFŚS). 
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6) Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu: 

a) weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania 

poszczególnych tytułów praw majątkowych, 

b) sprawdzanie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza 

zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w 

ustawie o podatku dochodowym. 

7) Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe 

inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w 

minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze. 

8) Terminy inwentaryzacji składników majątkowych: 

1. Ustala się następujące terminy inwentaryzacji składników majątkowych: 

a) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia 

wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a także nieruchomości zaliczane do 

środków trwałych oraz inwestycje, 

b) co 2 lata: zapasy materiałów, produktów gotowych, półfabrykatów znajdujących się na 

strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową, 

c) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.: 

– środki pieniężne na rachunkach bankowych, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, 

–  środki pieniężne w kasie, 

2. Ustala się z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1. następujące terminy 

inwentaryzacji: 

a)  na dzień bilansowy każdego roku: 

–   aktywów pieniężnych, 

–   składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji, 

b) zawsze: 

–   w dniu zmiany osoby  materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, 

–   w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub 

zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. 
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Rozdział 2 

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

ORAZ USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO 

 

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869), 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) – dalej 

rozporządzenie. 

I. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki 

1) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o 

rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 

publicznych według niżej przedstawionych zasad. 

2) Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje 

się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących 

działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są stanowią inaczej. 

 

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w 

cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny 

w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej  
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w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z 

pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych 

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów 

umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia 

wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Zespół 

Szkół w Przesmykach, jako jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, 

dokonuje umorzenia i amortyzacji WNiP jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie 

ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości 

początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a 

także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, ujmuje się tylko w 

pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. 

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych 

powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i 

oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują : 

a) środki trwałe; 

b) pozostałe środki trwałe; 

c) inwestycje (środki trwałe w budowie). 

 

Ad. a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o 

rachunkowości. 

1. Środki trwałe obejmują w szczególności: 

a) lokale będące odrębną własnością, 

b)  budynki, 

c)  budowle, 

d)  maszyny i urządzenia, 

e) środki transportu i inne rzeczy, 

f)  ulepszenia w obcych środkach trwałych. 
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2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:  

a)  w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie 

stanowią istotnej wartości, 

b)  w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w 

przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez 

rzeczoznawcę, 

c)  w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z 

uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 

d)  w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w 

niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 

e)  w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 

f)  w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w 

wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego 

środka. 

3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury, których się 

 nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych 

 ustalonych na dzień bilansowy. 

4. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 

a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, 

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. 

5. Podstawowe środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę budżetową środki trwałe 

o wartości początkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach podatkowych jako 

dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych oraz bez względu na 

wartość środki trwałe nabywane ze środków inwestycyjnych. 

6. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu 

amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego 

po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia 

jednostka dokonuje umorzenia i amortyzacji środków trwałych jednorazowo za okres 

całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz 
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wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na 

koniec roku. W przypadku sprzedaży, likwidacji lub przekazania środków trwałych umorzenie 

nalicza się na dzień wystąpienia w/w operacji. 

7. W jednostce budżetowej przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty  wartości. 

8. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych 

dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi 

się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.  

9. Ulepszenie lub remont środka trwałego - środek trwały uważa się za ulepszony, gdy 

suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub 

modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują 

wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do 

używania. Ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego 

wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątku do wykorzystania go w innym 

niż pierwotny cel lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych wyrażające się w 

poprawie standardu użytkowego lub technicznego albo obniżce kosztów eksploatacji. 

Natomiast wydatki na remont środka trwałego z uwagi na odtworzenie jego pierwotnej 

wartości użytkowej nie powiększają początkowej wartości środka trwałego. Remont to 

działanie przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego. Remontem 

jest np. wymiana zużytych składników technicznych następująca w toku eksploatacji środka 

trwałego i będąca wynikiem tej eksploatacji. Do prac remontowych mogą zostać 

wykorzystane najnowsze materiały odpowiadające aktualnym standardom 

technologicznym. W przypadku remontu środka trwałego należy wpisać adnotację w 

księdze inwentarzowej, w którym roku miał miejsce remont i oznaczenie wymienionego 

sprzętu. 

Ad. b) Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, niespełniające 

kryteriów środków trwałych i WNiP, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania 

przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż rok, wycenia się według 

ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i 

prawne  finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia 

nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) . 
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 Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 

Bez względu na ich wartość prowadzimy dla tych środków trwałych księgi inwentarzowe. 

Zalicza się do nich: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i 

wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, 

c) sprzęt RTV i AGD 

d) meble i dywany, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu 

w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, między innymi: sprzęt 

komputerowy, kserokopiarki, niszczarki, faksy, sprzęt audiowizualny, sprzęt 

gospodarczy, wyposażenie placów zabaw. 

 Środki te ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki 

trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie 

to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych”. 

 

 Nie traktuje się jako pozostałe środki trwałe i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując 

w koszty w momencie zakupu, takich składników majątku jak w szczególności: 

a) materiały biurowe (spinacze, kalkulatory, aparaty telefoniczne, długopisy, dziurkacze, 

zszywacze, nożyce, pendrive itp.), 

b) odzież robocza, 

c) części zamienne wmontowane bezpośrednio do samochodów, maszyn i urządzeń, 

d) wyposażenie apteczki, 

e) materiały okolicznościowe: kwiaty sztuczne, wazony, puchary, łyżeczki, talerzyki, 

szklanki itp.), 

f) narzędzia gospodarcze (grabie, szpadle, wiadra, miotły, szczotki itp.) 

Przedmioty w/w i inne o niskiej wartości odpisuje się w koszty działalności w momencie 

zakupu i nie ujmuje na koncie 013. 
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Ad. c) Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, 

przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia 

pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone 

do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: 

a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi 

różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 

c) opłaty notarialne, sądowe itp., 

d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy. 

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów 

ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z 

realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności 

następujące koszty: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową, 

c) badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych 

terenu, 

d) przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży 

zlikwidowanych na nim obiektów, 

e) opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, 

f) założenia stref ochronnych i zieleni, 

g) nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 

h) ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, 

i) sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, 

j) inne koszty bezpośrednio związane z budową. 

 

3. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający 

znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, 

naukową lub artystyczną. Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych. 

Dobra kultury nie podlegają umarzaniu. 

 Przyjmowane są do ewidencji: 
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a) w przypadku zakupu w cenach nabycia/zakupu 

b) w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej, 

c) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w 

dokumencie o przekazaniu. 

 

4.  Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie 

dłuższym niż rok od dnia bilansowego. 

 Należności i udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym wyceniane są w kwocie 

wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne 

odpisy aktualizujące wartości należności (zasada ostrożności) według zapisów art. 35b ust.1 

ustawy o rachunkowości. 

 

5. Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe, do których zalicza się: 

a) materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne: surowce i inne materiały 

podstawowe, materiały pomocnicze, paliwa, części zamienne do maszyn i urządzeń, 

b) artykuły żywnościowe zakupione w celu dożywiania uczniów w ramach stołówki 

szkolnej i przedszkolnej. 

 Zakupione materiały i towary ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich 

nabycia i przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Jednostka prowadzi 

ewidencję ilościowo – wartościową. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów 

materiałów według cen zakupu. Artykuły spożywcze nabywane na potrzeby przedszkola i 

szkół odnoszone są w ciężar konta 330 – „Towary”, natomiast olej opałowy oraz ekogroszek  

- w ciężar konta 310 – „Materiały”. 

 

6.  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. 

 W jednostce obrót gotówkowy (ewidencja na koncie 101 „Kasa”) nie jest realizowany. Obrót 

gotówkowy dopuszcza się w szczególnych przypadkach: 

a) do kasy przyjmowane są wpłaty gotówkowe udokumentowane kwitami kasowymi K-104. 

Kwitariusz przychodowy K-104 stosowany jest do pobierania wpłat z tytułu opłaty 

dodatkowej za przedszkole. Dochody za przedszkole wpłacone gotówkowo 

odprowadzane są bezpośrednio na podstawowy rachunek bankowy jednostki; 
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b) do kasy przyjmowane są wpłaty gotówkowe udokumentowane kwitami kasowymi K-103, 

które są stosowane do pobierania opłat za żywienie. Dochody za żywienie odprowadzane 

są na rachunek wydzielony jednostki; 

c) z rachunku bankowego wypłacana jest gotówka, przeznaczona na pokrycie wydatków 

przeznaczonych na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów 

placówki. Cel wypłaty gotówki określony jest przy jej podjęciu. Zrealizowane wydatki 

budżetowe, w tym także środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych, 

podlegają ewidencjonowaniu  na koncie 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” 

(po stronie Ma), w korespondencji z kontem 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. 

Gotówkę z banku podejmuje kierownik jednostki na podstawie czeku gotówkowego z 

wzorami podpisów złożonych w banku.  

7. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od 

dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień 

bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o 

wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b 

ust. 1 ustawy o rachunkowości). 

 W jednostkach budżetowych należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem 

należności zahipotekowanych, ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”.  

 Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, 

z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie 

ustaw, które obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej 

na dzień bilansowy. 

 Odsetki od należności, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w 

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w wartości nominalnej. Zalicza 

się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W 

jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są 

rozliczone w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 
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9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z 

odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.   

 Zobowiązania w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad 

obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego 

ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. 

 Odsetki od zobowiązań, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmowane są w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia 

kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 

 Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej 

zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. 

10. Rezerwy w jednostce nie są tworzone. 

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. Rozliczenia 

międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są w jednostce tworzone. 

12. Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych 

postanowień, która spowoduje wykonanie: 

1) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 

oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do 

realizacji w roku następnym, 

2) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat. 
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TABELA STAWEK PROCENTOWYCH UMARZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Lp. Grupa Podgrupa Rodzaj Wyszczególnienie 
Stawka 

wg RRM 

Stawka 

obowiązująca 

w jednostce 

1. 1. 10 104 
Zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe 
2,5% 2,5% 

2. 1. 10 107 Budynki oświaty 2,5% 2,5% 

3. 1. 11 110 Budynki mieszkalne 1,5% 1,5% 

4. 2. 21 211 
Oczyszczalnie wód i 

ścieków 
10% 10% 

5. 2. 29 290 
Budowle sportowe i 

rekreacyjne 
2,5% 2,5% 

6. 4. 43 439 

Maszyny, urządzenia i  

aparaty ogólnego 

zastosowania 

10% 10% 

7. 4. 49 491 Zestawy komputerowe 30% 30% 

8. 8. 80 805 
Wyposażenie i sprzęt 

placówek oświatowych 
20% 20% 

II. Ustalenie wyniku finansowego 

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i jednocześnie w 

podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków. W związku z tak zorganizowaną ewidencją 

kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Wynik 

finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik 

finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w 

roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowanie na koncie w ciągu roku 

obrotowego oraz na końcu roku przedstawia się przy opisie konta 860 w zakładowym planie 

kont. Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
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stanowi wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób 

prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto. 
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Rozdział 3 

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Zespół Szkół w Przesmykach prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. 

Plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej zgodnie z planem kont bilansowych i 

pozabilansowych oraz z zasadami klasyfikacji zdarzeń. Podstawą planu kont księgi głównej 

stosowanego w jednostce jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.351) 

I. Zakładowy plan kont 

Księga główna zakładowego planu kont Zespołu Szkół w Przesmykach obejmuje następujące konta: 

 

Konta bilansowe 

ZESPÓŁ 0 – MAJĄTEK TRWAŁY 

 011 - Środki trwałe 

 013 - Pozostałe środki trwałe w używaniu 

 014 - Zbiory biblioteczne 

 020 - Wartości niematerialne i prawne 

 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych 

 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

 

ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 

 

 130 - Rachunek bieżący jednostki 

 132 - Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych 

 135 - Rachunek środków funduszy specjalnych FŚS 

 141 - Środki pieniężne w drodze 
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ZESPOŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA 

 

 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 

 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 

 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

 225 - Rozrachunki z budżetami 

 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 240 - Pozostałe rozrachunki 

 

ZESPÓŁ 3 – MATERIAŁY I TOWARY 

 

 310 - Materiały 

 330 - Towary 

 

ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 

 

 400 - Amortyzacja 

 401 - Zużycie materiałów i energii 

 402 - Usługi obce 

 403 - Podatki i opłaty 

 404  Wynagrodzenia 

 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 409 - Pozostałe koszty rodzajowe 

 410 - Inne świadczenia finansowane z budżetu 

ZESPOŁ 7 – PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY 

 

 700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 

 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

 750 - Przychody finansowe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8061635-75D4-4EA4-B387-CC38F70BE272. Podpisany Strona 25



ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZESMYKACH - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  

 

26 

 751 - Koszty finansowe 

 760 - Pozostałe przychody operacyjne 

 761 - Pozostałe koszty operacyjne 

 

ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY 

 

 800 - Fundusz jednostki 

 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 860 - Wynik finansowy 

 

Konta pozabilansowe 

 

 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 

 994 - Wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

 999 - Zaangażowanie wydatków przyszłych lat 

II. Zasady funkcjonowania kont 

Konta bilansowe 

Zespół 0 — „Aktywa trwałe” 

Konta zespołu 0 – „Majątek trwały” – służą do ewidencji: 

1. rzeczowego majątku trwałego, 

2. wartości niematerialnych i prawnych, 

3. finansowego majątku trwałego, 

4. umorzenia majątku, 

5. inwestycji. 

Konto 011 – Środki trwałe 

Na koncie 011 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 

środków trwałych związanych w wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane w 
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czasie według stawek amortyzacyjnych wynikających z zasad przyjętych przez jednostkę 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości 

początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na 

koncie 071. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych 

środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz 

wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, przychody środków 

trwałych nowo ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenie wartości 

początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma 

ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, 

z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; ujawnione 

niedobory środków trwałych; zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych 

dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona dla konta  powinna umożliwić: ustalenie wartości 

początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, ustalenie osób lub komórek 

organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, należyte obliczenie umorzenia i 

amortyzacji. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w 

wartości początkowej. 

 

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe w używaniu 

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

pozostałych środków trwałych, nie podlegających księgowaniu na koncie 011 i 014, wydanych 

do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości 

w miesiącu wydania do używania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. 

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

wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z 

wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w 

szczególności: środki trwałe przyjęte do używania z zakupu, darowizny lub inwestycji; 

nadwyżki środków trwałych w używaniu; nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na 

stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek 
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likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcie z 

ewidencji syntetycznej; ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub jednostek 

organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto może wykazywać saldo Wn, 

które oznacza wartość początkową objętych ewidencją księgową pozostałych środków 

trwałych znajdujących się w używaniu. 

 

Konto 014 – Zbiory biblioteczne 

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

bibliotecznych.  

Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej zbiorów bibliotecznych z wyjątkiem ich umorzenia, które księguje się na 

koncie 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenie następujące w 

wyniku: zakupu lub nieodpłatnego otrzymania, ujawnienia nadwyżki. Na stronie Ma ujmuje się 

wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych powstałe na skutek: 

zmniejszenia w wyniku ubytku z tytułu likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub 

niedoboru.  

W zasobach bibliotecznych ewidencjonowane są podręczniki i materiały edukacyjne zakupione 

ze środków dotacji celowej. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej i są 

przekazywane uczniom. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów 

ćwiczeniowych przechowywane są listy potwierdzające odbiór tych materiałów. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan zbiorów bibliotecznych znajdujących 

się w jednostce. 

 

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne 

Na koncie 020 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności nabywane do gospodarczego 

wykorzystania licencje na programy komputerowe. 
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Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia 

stanu wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 

i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 

umorzenia WNiP zgodnie z przyjętymi zasadami, podział według ich tytułów i osób 

odpowiedzialnych.  

Konto 020 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w 

wartości początkowej. 

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w 

korespondencji z kontem 400. 

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

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

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

WNiP. 

 

Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w 

pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania, ewidencjonowanych na kontach 013, 014, 

020. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401. 

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

wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn 

ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie 

oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie 

Ma ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych i wartości 
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niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 

Konto 072 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan umorzenia wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej 

wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

 

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie ( inwestycji) oraz 

rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. 

Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, 

jak i we własnym zakresie; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do 

używania, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz 

wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej; 

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

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

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

1) środków trwałych; 

2) wartości niematerialnych i prawnych; 

3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji. 

Na koncie 080 można zaksięgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych 

środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie 

kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie 

ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Konto 080 wykazuje saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 
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Zespół 1 — „Środki pieniężne i rachunki bankowe” 

Konta zespołu 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe” - służą do ewidencji: 

1. krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach, 

2. krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych w bankach, 

3. udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach 

pieniężnych, 

4. wszystkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

 

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki 

Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku 

bankowym jednostki z tytułu wydatków i otrzymanych środków z rachunku organu objętych 

planem finansowym oraz innych dochodów budżetowych według wartości nominalnej. 

Dodatkowo tworzone są subkonta zgodnie z podpisanymi umowami dotyczącymi projektów lub 

programów. 

Zapisy na tym koncie dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych, związku z czym 

musi zachodzić pełna zgodność zapisów pomiędzy jednostką a bankiem. Na koncie 130 

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

zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do 

sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych lub innych określonych w odrębnych 

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

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: zrealizowane wydatki budżetowe według klasyfikacji 

budżetowej (w korespondencji z kontem 2,4) oraz okresowe przelewy zrealizowanych dochodów 

budżetowych (w korespondencji z kontem 222). Natomiast strona Wn konta 130 oznacza stan 

środków z rachunku organu otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki 

zgodnie z planem finansowym (w korespondencji z kontem 223), wpływy z tytułu 

zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (w korespondencji z kontem 221 lub 

innym właściwym kontem) oraz wpłaty należności od kontrahentów (w korespondencji z kontem 

201). 
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Na koniec każdego miesiąca saldo konta 130 uzgadniane jest ze stanem środków na rachunku 

bankowym. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych 

na rachunku bieżącym jednostki. Saldo tego konta jest równe saldu sald wynikających z 

ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

1. wydatków budżetowych: konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku; 

2. dochodów budżetowych: konto 130 w zakresie dochodów budżetowych  może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych, które do końca roku nie zostały 

przelane do budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków pieniężnych 

niewykorzystanych do końca roku (w korespondencji z kontem 223). 

Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega na koniec roku 

przeksięgowaniu na stronę ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800. 

Konto 130 posiada wyodrębnione subkonta o symbolach z literami D i W, gdzie D oznacza 

dochody,  natomiast W – wydatki. 

 

Podsyntetycznie konto 130 podzielone jest na: 

1) 130/D – rachunek łącznych dochodów jednostki 

2) 130/DK – rachunek bieżących dochodów Zespołu Szkół w Przesmykach 

3) 130/DP – rachunek bieżących dochodów Przedszkola w Przesmykach 

4) 130/W – rachunek bieżący wydatków 

5) 130/W/Z – rachunek bieżący wydatków – zlecone 

6) 130/W/D – rachunek bieżący wydatków – dotacje. 

Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S są zgodne z obrotami 

kont: 130/W oraz 130/W/Z. Saldo Wn konta 141 koryguje wartość wykonanych wydatków 

prezentowanych w tym sprawozdaniu.  

W przypadku sprawozdania Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” 

ujmuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – 

subkonto dochodów (konta 130/DK oraz 130/DP). Natomiast w kolumnie „Dochody otrzymane” 
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wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie 

sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty. 

Konto 132 – Rachunek dochodów własnych jednostki 

Konto to służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 

działalność oświatową. Księgowań na koncie 132 dokonuje się na podstawie dowodów 

bankowych, zachowując pełną zgodność z zapisami księgowymi banku. Na koncie 132 

obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt 

wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

Po stronie Wn konta 132 księguje się w szczególności: wpływy z tytułu darowizn, spadków 

środków pieniężnych, wpłat rady rodziców, odszkodowań (w korespondencji z kontem 760), 

naliczone przez bank oprocentowanie środków na rachunku bankowym (w korespondencji z 

kontem 750), opłaty za posiłki, czynsz za wynajem sali i pomieszczeń (w korespondencji z 

kontem 720). 

Po stronie Ma księguje się w szczególności: przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań oraz 

zwroty nadpłat (w korespondencji z kontem 201). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu 

poszczególnych tytułów do pozyskiwania dochodów oraz celów wydatków z nich 

finansowanych, grupując je według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 

a ponadto dostarczyć danych w przekrojach potrzebnych do sprawozdawczości budżetowej.  

Konto 132 posiada wyodrębnione subkonta o symbolach z literami D i W, gdzie D oznacza 

dochody,  natomiast W – wydatki. 

 

Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 

bankowym. Saldo konta ulega likwidacji poprzez odprowadzenie środków pieniężnych 

pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego na rachunek 

organu prowadzącego. 
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Konto 135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

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

środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którym dysponuje jednostka. 

Po stronie Wn księguje się w szczególności: spłatę należności z tytułu udzielonych pożyczek (w 

korespondencji z kontem 234,240), potrącenia dokonane na liście płac z tytułu udzielonych 

pożyczek, odsetki od środków na rachunku ZFŚS, otrzymane w danym roku odpisy na rachunek 

ZFŚS (w korespondencji z kontem 851), wpłaty z tytułu obciążeń związanych z udziałem w 

imprezie finansowanej ze środków ZFŚS (w korespondencji z kontem 234,240). 

Po stronie Ma księguje się w szczególności: wypłatę udzielonych pożyczek, wypłaty 

naliczonych świadczeń  (w korespondencji z kontem 234,240), zapłatę za faktury dotyczące 

kosztów działalności socjalnej (w korespondencji z kontem 201), zapłacone prowizje bankowe 

i opłaty za przelewy, zwrot z tytułu korekty odpisów (zmniejszających) na ZFŚS w roku 

bieżącym (w korespondencji z kontem 234,240) oraz zwrot nadpłaconych pożyczek. 

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

bankowym funduszu. 

 

Konto 141 – Środki pieniężne w drodze 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą a bankiem  lub 

dwoma różnymi rachunkami bankowymi jednostki. Na stronie Wn konta 141 ujmuje się 

zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu 

środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki 

pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu 

sprawozdawczego. 

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

 

Zespół 2 — „Rozrachunki i roszczenia” 

Konta Zespołu 2 - „Rozrachunki i roszczenia” - służą do ewidencji: 

1. wszystkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń, 

2. rozliczeń środków budżetowych, 
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3. rozliczeń środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

4. wynagrodzeń, 

5. rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek, 

6. rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 może być prowadzona według 

podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup 

rozrachunków, rozliczeń oraz roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu 

należności i zobowiązań z podziałem według kontrahentów. 

 

Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

Na koncie tym ewidencjonuje się rozrachunki i roszczenia z tytułu dostaw, robót i usług  jak 

również zaliczki (na podstawie np. umowy) na poczet dostaw, robót i usług. Konto 201 obciąża 

się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za 

powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość wydzielenia 

należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.   

 

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn, oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

 

Konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych 

Konto 221 przeznaczone jest do ewidencji należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych, 

których termin przypada na rok budżetowy. 

Na stronie Wn konta 221 księguje się przypisane należności z tytułu wymagalnych w danym 

roku dochodów budżetowych i zwrot nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wypłaconych lub 

orzeczonych do zwrotu. Na stronie Ma tego konta księguje się wpłaty należności z tytułu 

dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) uprzednio przypisanych należności.   
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Konto 221 może wykazywać dwa salda: saldo Wn – stan należności z tytułu dochodów 

budżetowych oraz saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.   

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta księguje się przelewy uprzednio zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych, które przekazuje się w określonych terminach na rachunek bieżący samorządu 

terytorialnego (w korespondencji z kontem 130). Natomiast na stronie Ma konta 222 ujmuje się 

w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów 

budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. 

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

nieprzelanych do budżetu. Saldo konta ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do 

budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzekazanych do końca roku (w 

korespondencji z kontem 130). 

Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

Konto 223 służy do ewidencji  rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich.  

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności roczne przeniesienie na podstawie 

sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800 oraz 

zwrot niewykorzystanych środków budżetowych na rachunek budżetu samorządu 

terytorialnego. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków 

pieniężnych otrzymanych od dysponentów wyższego stopnia na pokrycie wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów 

i projektów ze środków europejskich (w korespondencji z kontem 130). 

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

na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo tego konta 
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ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia 

środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku. 

 

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i budżetami jednostki 

samorządu terytorialnego w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych własnych i 

wynikających z funkcji płatnika. 

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

zobowiązania wobec budżetu z tytułu w szczególności zaliczek na podatki pobrane przez 

jednostkę w cudzym imieniu (podatek dochodowy od osób fizycznych). 

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, 

które oznacza stan zobowiązań wobec budżetów. 

Ewidencja szczegółowa dla konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i 

zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 

Podsyntetycznie konto 225 podzielone jest na: 

1) 225/UMZ – rozrachunek z tytułu podatku od umowy zlecenie, 

2) 225/WO – rozrachunek z tytułu podatku od wynagrodzeń osobowych. 

 

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w 

szczególności z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na FP i 

PFRON. 

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań z tytułu 

składek, a na stronie Ma – zobowiązania, spłatę oraz zmniejszenie należności z tytułu 

rozrachunków publicznoprawnych. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza 

stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane 

są rozliczenia. 
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Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

Na koncie 231 ewidencjonuje się rozrachunki z pracownikami jednostki i innymi osobami 

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

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

podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło i innych umów 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: przelewy wynagrodzeń, wartość 

wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, potrącenia wynagrodzeń 

obciążające pracownika, wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na liście wynagrodzeń. Na stronie 

Ma ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń: naliczenie wynagrodzeń, 

naliczenie zasiłków płatnych przez ZUS. 

Konto 231 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności od pracowników oraz saldo Ma, 

które oznacza stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. 

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczenia i zobowiązania wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia, wg wartości nominalnej. 

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności: wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do 

rozliczenia na wydatki, należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę 

świadczeń odpłatnych, należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 

zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma ujmuje się: wydatki wyłożone przez 

pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływy 

należności od pracowników. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda: saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz 

saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec pracowników. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów 

rozrachunków. 
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Konto 240 - Pozostałe rozrachunki 

Na koncie 240 ewidencjonuje się krajowe pozostałe należności, roszczenia oraz zobowiązania, 

które nie zostały objęte ewidencją na kontach 201 – 234, a w szczególności rozrachunki z tytułu 

pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konto 240 może służyć również do 

ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności 

funduszy celowych. 

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

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

roszczeń. Konto 240 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz 

saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Zespół 3 — „Materiały i towary” 

Konta Zespołu 3 - „Materiały i towary” - służą do ewidencji zapasów rzeczowych aktywów 

obrotowych w postaci materiałów (konto 310) i towarów (konto 330). Na kontach zapasów 

prowadzi się ewidencję materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i 

obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem 

odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia. 

Ewidencja wartościowa prowadzona do kont „Materiały” i „Towary” powinna zapewnić 

możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym 

powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych 

ewidencją ilościowo – wartościową także według ich poszczególnych rodzajów i grup. 

Konto 310 – Materiały 

Na koncie tym ewidencjonuje się zapasy materiałów znajdujących się w magazynach oraz we 

własnym i obcym przerobie. 

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a 

na stronie Ma – jego zmniejszenia. Z ewidencji można wyłączyć materiały nabyte w małych 

ilościach i o niewielkiej wartości, które bezpośrednio po zakupie przekazywane są do użycia. 
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Wartość takich materiałów księguje się na odpowiednim koncie kosztów bezpośrednio po ich 

nabyciu. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu, 

nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. Tak jak stan zapasów również przychody i 

rozchody na koncie 310 wycenia się według cen ewidencyjnych albo według cen zakupu lub 

nabycia. Do wyceny rozchodu materiałów stosuje się zasadę FIFO – pierwsze wchodzi, pierwsze 

wychodzi. 

Konto 330 –  Towary (przedszkole, stołówka szkolna) 

Konto 330 służy do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych i obcych oraz w 

punktach przerobu. Na stronie Wn konta ujmuje się przychody i zwiększenia wartości stanu 

zapasów towarów (artykułów spożywczych), a na stronie Ma – rozchody i zmniejszenia ich 

wartości. Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów towarów w cenach 

zakupu lub nabycia. 

Zespół 4 — „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w 

układzie rodzajowym i ich rozliczenie. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych 

w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenie uprzednio 

zarachowanych  kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. 

faktur korygujących). 

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

z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych sprawozdań 

określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Paragrafy klasyfikacji 

budżetowej wydatków zostały przyporządkowane do odpowiednich kont kosztów rodzajowych. 
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Konto zespołu 4 w ciągu roku wykazuje saldo Wn, które wyraża poniesione od początku roku 

koszty. Na koniec roku obrotowego salda tych kont przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Konto 400 – Amortyzacja 

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

niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo 

według stawek amortyzacyjnych. 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a na stronie 

Ma – zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych (w korespondencji z kontem 071) 

oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. 

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

poniesionych kosztów amortyzacji. Jednostka nalicza umorzenie jednorazowo za okres całego 

roku, a odpisy księgowane są pod datą 31 grudnia każdego roku. . 

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej i pomocniczej. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu 

zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych 

kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. 

 

Podsyntetycznie konto 401 podzielone jest na: 

1) 401 - zużycie materiałów i energii, 

2) 401/Z - zużycie materiałów i energii – zlecone, 

3) 401/Ż – zużycie materiałów i energii (rachunek wydzielony) 

 

Koszty ewidencjonowane na koncie 401 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 421 – Zakup materiałów i wyposażenia 

b) 422 – Zakup żywności 

c) 424 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 
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d) 426 – Zakup energii 

 

Konto 402 - Usługi obce 

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

działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty 

usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz 

na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. 

 

Podsyntetycznie konto 402 podzielone jest na: 

1) 402 - usługi obce, 

2) 402/Ż - usługi obce (rachunek wydzielony). 

 

Koszty ewidencjonowane na koncie 402 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 427 – Zakup usług remontowych 

b) 430 – Zakup usług pozostałych 

c) 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

 

Konto 403 – Podatki i opłaty 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów podatku akcyzowego, podatku od 

nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

opłat charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty 

administracyjnej. 

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

poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 

860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 403 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafie: 

a) 443 – Różne podatki i opłaty 
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Konto 404 – Wynagrodzenia 

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

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

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

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

wynagrodzenia brutto. Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych 

kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się 

je na konto 860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 404 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

b) 404 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

c) 417 – Wynagrodzenia bezosobowe 

 

Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

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

lekarskie, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej, odpis ZFŚS). 

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 

świadczeń z w/w tytułów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Ma konta ujmuje 

się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz 

pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło 

i innych umów, oraz na dzień bilansowy przeniesienie ich na konto 860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 405 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

b) 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne 

c) 412 – Składki na fundusz pracy 

d) 428 – Zakup usług zdrowotnych 
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e) 470 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

f) 444 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 

Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe 

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

ujęcia na kontach 400 – 405. 

Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów 

prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży 

służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy 

pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych 

kosztów operacyjnych. 

Na stronie Wn konta ujmuje się koszty poniesione z w/w tytułów, a na stronie Ma ich 

zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konta 

860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 409 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 441 – Podróże służbowe krajowe 

b) 443 – Różne opłaty i składki (w zakresie ubezpieczeń majątkowych) 

 

Konto 410 – Inne świadczenia finansowane z budżetu 

Na koncie 410 ewidencjonuje się inne świadczenia finansowane z budżetu, w szczególności 

koszty klasyfikowane w paragrafie: 

a) 324 – Stypendia dla uczniów 

 

Na stronie Wn ujmuje się koszty poniesione z w/w tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenia 

oraz przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860. 

Zespół 7 — „Przychody, dochody i koszty” 

Konta Zespołu 7 - „Przychody, dochody i koszty” - służą do ewidencji: 
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1. przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów lub 

towarów, 

2. przychodów i kosztów operacji finansowych, 

3. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

4. przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 

potrzeb planowania, analizy oraz sprawozdawczości. 

Na koniec roku obrotowego salda kont zespołu 7 przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych oraz 

przeksięgowanie w końcu roku obrotowego przychodów z tytułu dochodów budżetowych na 

wynik finansowy, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów 

budżetowych (w korespondencji z kontem 221). 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

Podsyntetycznie konto 720 podzielone jest na: 

1) 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych 

2) 720/VS – przychody z tytułu dochodów budżetowych VAT 

 

Konto 750 - Przychody finansowe 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych nie stanowiących dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Ma 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności: 

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy 

oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od udzielonych 

pożyczek, dyskonto weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę 
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w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. Na stronie Wn konta 750 ujmuje się 

przeniesienie przychodów finansowych na koniec roku obrotowego (w korespondencji ze 

stroną Ma konta 860). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 

jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

Konto 751 - Koszty finansowe 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych w szczególności: wartości sprzedanych 

udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek od kredytów i pożyczek, 

odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie 

realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne 

różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się koszty z w/w tytułów, zaś na stronie Ma przeniesienie salda 

na wynik bilansowy oraz korekty zmniejszające ujęte wcześniej na stronie Wn konta 751 w 

korespondencji z kontami, na których uprzednio były ujęte koszty finansowe. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia wyodrębnienie w zakresie kosztów 

operacji finansowych – zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

  

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą 

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

kontach 720 i 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 

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

inwestycji; 

3) pozostałe przychody operacyjne do których zalicza się w szczególności: odpisane 

przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatnie 
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otrzymane środki obrotowe oraz przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie. 

Na stronie Wn ujmuje się przeksięgowanie salda konta 760 na wynik finansowy oraz korekty 

zmniejszające przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz środków trwałych w budowie. 

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

860 w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 

jednostki.  

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 

2) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane 

przedawnione, umorzone i nieściągalne należności; odpisy aktualizujące od należności; 

koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki 

obrotowe; koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.   

Na stronie Ma ujmujemy przeniesienie kosztów operacji finansowych na koniec roku obrotowego 

na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

Zespół 8 — „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 

Konta Zespołu 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” - służą do ewidencji: 

1. funduszy, 

2. wyniku finansowego i jego rozliczenia, 

3. dotacji z budżetu, 

4. rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
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W ewidencji szczegółowej prowadzonej do poszczególnych kont zespołu 8 trzeba gromadzić 

informacje w przekrojach dostosowanych do ustalonego wzoru bilansowego, rachunku 

zysków i strat jednostki oraz wszelkich sprawozdań budżetowych. 

Konto 800 - Fundusz jednostki 

Na koncie 800 ewidencjonuje się równowartość majątku trwałego i obrotowego  Zespołu Szkół 

w Przesmykach jako jednostki budżetowej i ich zmian. 

Na stronie Wn konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, a w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty 

bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych dochodów 

budżetowych z konta 222; 

3) różnice z aktualizacji środków trwałych - zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych (w korespondencji z kontem 011), zwiększenie wartości dotychczasowego 

umorzenia (w korespondencji z kontem 071) 

4) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji; 

5) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

6) inne zmniejszenia. 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się zwiększenia funduszu, a w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zyski 

bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223; 

3) różnice z aktualizacji środków trwałych – zwiększenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych (w korespondencji z kontem 011), zmniejszenie wartości dotychczasowego 

umorzenia (w korespondencji z kontem 071); 

4) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz inwestycji; 

5) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek. 
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu. Konto 800 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan 

funduszu jednostki. 

Podsyntetycznie konto 800 podzielone jest na: 

1) 800/ŚO – fundusz zasadniczy środków obrotowych 

2) 800/ŚT – fundusz zasadniczy środków trwałych. 

 

Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje 

się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnych”. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS, 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne 

rodzaje działalności socjalnej. 

Na stronie Wn konta 851 ujmuje się: koszty związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością 

socjalną, koszty z tytułu umorzenia pożyczek z ZFŚS lub innych należności, naliczenie podatku 

dochodowego od wypłaconych świadczeń. Na stronie Ma konta ujmuje się: naliczone i 

przekazane na wyodrębniony rachunek odpisy na ZFŚS, odpłatność pracowników za świadczenia 

socjalne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, naliczone oprocentowanie od 

udzielonych pożyczek 

Konto 851 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Konto 860 - Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego Zespołu Szkół w Przesmykach jako 

jednostki budżetowej. W końcu roku pod datą 31 grudnia na konto to przenosi się salda kont 

zespołu 4 i 7. 

Po stronie Wn konta 860 księguje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie poniesionych kosztów – w korespondencji z kontami zespołu 4; 
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2) przeksięgowanie kosztów finansowych – w korespondencji z kontem 751; 

3) przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych – w korespondencji z kontem 761; 

4) przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego – w korespondencji z kontem 800. 

Po stronie Ma konta 860 księguje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie przychodów finansowych – w korespondencji z kontem 750; 

2) przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych – w korespondencji z kontem 760; 

3) przeksięgowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych – w korespondencji z kontem 

720; 

4) przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za rok ubiegły pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego w korespondencji z kontem 800. 

Konto 860 wykazuje saldo Wn – strata netto lub saldo Ma – zysk netto, które w następnym roku 

pod datą przyjęcia bilansu przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Konta pozabilansowe 

Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane na kontach pozabilansowych nie wpływają na 

zmianę aktywów, pasywów i wyników działalności. Są one prowadzone ze względu na różne 

potrzeby jednostek, np. sprawozdawcze, rozliczeniowe lub kontrolne. Dane ujęte w ewidencji 

pozabilansowej nie są prezentowane w sprawozdawczości finansowej. Na kontach 

pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu, co oznacza, że ujmowane na tych 

kontach zdarzenia gospodarcze nie są ujmowane na dwóch kontach po przeciwstawnych 

stronach, tylko po jednej stronie konta pozabilansowego. Należy jednak dodać, że niektóre 

programy komputerowe do prowadzenia ewidencji księgowej wymagają podwójnego zapisu 

również w przypadku kont pozabilansowych. Wówczas wprowadza się konta techniczne, na 

które wprowadza się drugostronnie zapisy do zapisów dokonywanych na kontach 

pozabilansowych. 

 

Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

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

zmiany w ciągu roku.  

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się w szczególności w okresach miesięcznych 

równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych.  

Konto 980 posiada subkonto 980/Z, na którym ewidencjonuje się plan finansowy 

wydatków budżetowych zleconych oraz jego zmiany.  

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego wydatków budżetowych, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej 

wydatków.   

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej konta 980 – „Plan finansowy 

wydatków budżetowych” dokonuje się na bieżąco pod datą zmiany planu finansowego 

(zarządzeniem Wójta lub uchwałą Rady Gminy). 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.   

Konto 980/D – Plan finansowy dochodów budżetowych 

Konto służy do ewidencji planu finansowego dochodów budżetowych własnych. Na stronie Ma 

konta ujmuje się plan dochodów jednostki oraz jego zmiany. 

Na stronie Wn konta księguje się równowartość zrealizowanych dochodów budżetu oraz wartość 

niezrealizowanych dochodów.  

Konto 994 – Wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

Na tym koncie pozabilansowym ewidencjonowania się wartość netto udzielonych przez 

jednostkę zamówień publicznych. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), zwanej dalej „ustawą pzp”, zamawiający 

sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy 

pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie. Zakres sprawozdania określony został w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w 

rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
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(Dz.U.2016.2038), zwanym dalej „rozporządzeniem” do sporządzenia sprawozdania, o którym 

mowa w art. 98 ust. 1 ustawy pzp. 

Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych 

w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Zaangażowanie planu 

wydatków budżetowych następuje na podstawie złożonych zamówień, umów, wyroków 

sądowych i tytułów egzekucyjnych. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość zrealizowanych w danym kwartale wydatków 

budżetowych. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość 

umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 

wydatków budżetowych w roku bieżącym oraz wydatków bieżących bezumownych, które są 

jednocześnie zaangażowaniem. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych 

i zadań określonych w planie finansowym. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

Zaangażowanie wydatków ujmuje się zgodnie z datą podpisania dokumentu stanowiącego 

podstawę księgowania lub z datą dostarczenia go jednostki obsługującej (w przypadku 

dokumentów podpisanych wcześniej a dostarczonych później). 

Zaangażowanie wydatków z tytułu zawartych umów o pracę z pracownikami określa się na 

cały rok i księguje na podstawie dokumentu, który obejmuje zestawienie płac i pochodnych od 

płac na 1 stycznia. Podstawą ewidencji na stronie Ma konta 998 są również zapłacone faktury, 

rachunki lub inne drobne wydatki, dla których nie księgowano wcześniej umowy. 

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej konta 998 – „Zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego” dla pozostałych wydatków dokonuje się z 

częstotliwością miesięczną, w terminie do 8. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.  

Wszelkie korekty zmniejszające zaangażowanie wydatków dokonywane są zapisem czerwonym. 

31 grudnia na stronie Wn konta 998 - ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku budżetowym na podstawie miesięcznego sprawozdania o 

wydatkach budżetowych Rb-28S. Po tym księgowaniu dokonuje się szczegółowej analizy 

zaangażowanych środków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej i dokonanych 
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wydatków. Jeżeli zaangażowanie środków jest wyższe niż wykonanie wydatków i dotyczy lat 

następnych, różnicę na podstawie polecenia księgowania przenosi się jako zaangażowanie 

przechodzące na rok następny po stronie Wn konta 998 - Zaangażowanie wydatków 

budżetowych roku bieżącego, po stronie Ma konta 999 - Zaangażowanie wydatków 

budżetowych przyszłych lat. Po tym księgowaniu konto 998 nie wykazuje salda, natomiast 

konto 999 wykazuje saldo Ma. W roku następnym pod datą 1 stycznia część salda dotyczącą 

zaangażowania tego roku przenosi się na podstawie polecenia księgowania na stronę Ma konta 

998. 

Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w 

latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. Na 

stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Podstawą 

zapisu są: 

a) wieloletnie umowy inwestycyjne , 

b) umowy, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania i których termin zapłaty upływa w roku następnym 

Zaangażowanie wydatków lat przyszłych jest to wartość umów, decyzji i innych postanowień, 

których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w latach 

przyszłych. Pod pojęciem zaangażowania wydatków budżetowych lat przyszłych należy 

rozumieć wartość tych umów, decyzji i postanowień, które zostały zawarte na czas określony, 

zaś ich wartość została określona kwotowo lub jest możliwa do wyliczenia 

Na stronie Ma konta 999 pod data 31 grudnia ujmuje się również zobowiązania, które obciążają 

koszty bieżącego roku, lecz nie są wymagalne, więc obciążają plan finansowy następnego roku 

(Dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok budżetowy). 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i 

zadań planu finansowego. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma 

oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. 

Ewidencja księgowa na stronie Wn konta 999 dotycząca ujęcia równowartości zaangażowania 

wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy bieżącego roku, 
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dokonywana jest na początku roku. Polega na wyksięgowaniu, po dokonaniu szczegółowej 

analizy konta, części salda strony Ma konta 999 ustalonego na koniec poprzedniego roku, 

dotyczącej zaangażowania wydatków bieżącego roku i ujętych w planie finansowym jednostki 

na rok bieżący (Wn 999, Ma 998). Na koncie 999 dokonuje się również korekt zaangażowania. 

Korekty dotyczące zmniejszenia zaangażowania ujmuje się zapisem czerwonym. 

III. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 

 

I. konta bilansowe 

Na kontach syntetycznych obowiązuje zasada podwójnego zapisu, natomiast na kontach 

analitycznych zapisy są powtórzeniem zapisu z konta syntetycznego. Na kontach 

analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, polegający na tym, że księgowanie na koncie 

analitycznym jest wykonywane po tej samej stronie oraz w tej samej kwocie co na koncie 

syntetycznym, do którego konto jest prowadzone. 

Zgodność księgowania na kontach syntetycznych z kontami analitycznymi jest sprawdzana 

okresowo za pomocą zestawienia obrotów i sald kont analitycznych prowadzonych do konta 

syntetycznego. Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 

Stwierdzone błędy w zapisach podlegają skorygowaniu za pomocą storna na podstawie 

polecenia księgowania (PK). 

Stosuje się storno czerwone (ujemne). 

Polega ono na korekcie zapisem ujemnym zapisu błędnego. Zapis stornujący jest wykonywany 

po tej samej stronie konta co zapis błędny, a przy sumowaniu obrotów konta jest odejmowany. 

W celu udokumentowania zapisów księgowych stosuje się dowody księgowe wewnętrzne 

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej podlegającej ujęciu w księgach rachunkowych. 

Dowodem księgowym jest wydruk z systemu księgowo-finansowego dokumentu o symbolu PK. 

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości ustala się, że na ww. dowodzie księgowym 

można zaniechać zamieszczania podpisów wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub 

od której przyjęto składniki aktywów oraz stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania 

dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia 

dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za te 

wskazania. 
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II. konta pozabilansowe 

Na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu. 

IV. Zasady ochrony danych i ich zbiorów 

1. Przetwarzane dane podlegają szczegółowej ochronie ze względu na możliwość: 

a) całkowitej utraty danych, 

b) częściowej utraty danych, 

c) uszkodzenia danych podczas przetwarzania, 

d) celowego wprowadzenia błędnych danych przez osoby nieuprawnione, 

e) wejścia w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione. 

2. System ochrony danych i ich zbiorów 

1) Ochrona danych dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Przesmykach 

oraz : 

– dowody księgowe, 

– księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych), 

– dokumenty inwentaryzacyjne, 

– sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe, 

przechowywane są w sposób należyty, chronione przed niedozwolonymi zmianami, 

uszkodzeniem, zniszczeniem, a także nieupoważnionym rozpowszechnieniem. 

2) Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań 

budżetowych i finansowych. 

Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w formie oryginałów w 

porządku z góry ustalonym i dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 

z podziałem na okresy sprawozdawcze i lata obrotowe, w formie ułatwiającej łatwe ich 

odszukanie. W podobny sposób przechowuje się dokumentację przyjętych zasad (politykę) 

rachunkowości, księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe), sprawozdania 

budżetowe i finansowe. Zbiory roczne dowodów księgowych i dokumentów 
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inwentaryzacyjnych oznacza się ich nazwami rodzajów oraz symbolami lat i ich numerami w 

zbiorach. Dokumenty księgowe dotyczące wydatków współfinansowanych ze środków 

unijnych (programy/projekty) są przechowywane zgodnie z zapisami umowy. 

3) Wprowadza się następujące zasady ochrony danych przed możliwością całkowitej lub 

częściowej ich utraty w wyniku różnych zdarzeń, a w szczególności: 

a) od kradzieży sprzętu komputerowego: pomieszczenie, w którym znajduje się komputer 

zawierający chronione dane musi być zamykane w okresie, gdy nie przebywa w nim żaden z 

pracowników oraz odpowiednio zabezpieczone przed możliwością włamania; 

b) od całkowitego zniszczenia sprzętu komputerowego w wyniku pożaru, zalania lub innych 

zdarzeń losowych: przechowywanie zapasowych kopii danych i programu instalacyjnego 

powinno być zgodne z ustalonymi zasadami, obowiązuje też zapewnienie nadzoru nad 

pomieszczeniem poza godzinami pracy; 

c) od uszkodzenia sprzętu komputerowego spowodowanego niewłaściwymi parametrami 

zasilania z sieci energetycznej: wymagane jest zapewnienie właściwego stanu instalacji 

zasilającej, stosowanie wyłącznie instalacji z uziemieniem oraz zasilaczy awaryjnych (tak 

zwanych UPS) lub co najmniej urządzeń zapewniających eliminację przepięć występujących 

w sieci energetycznej; 

d) od świadomego usunięcia danych z twardego dysku: obowiązuje maksymalne ograniczenie 

dostępu do komputera zawierającego dane księgowe, a także bezwzględny zakaz pozostawiania 

włączonego komputera w sieci bez opieki lub możliwości uruchomienia programu oraz 

dokonywania w nim jakiejkolwiek operacji z klawiatury bez podania hasła; 

e) od przypadkowego usunięcia danych przez użytkownika: obowiązuje szczególna uwaga przy 

wykonywaniu operacji usuwających zbiory (kasowanie, formatowanie); 

f) od przypadkowego usunięcia lub modyfikacji danych w wyniku działania innego programu 

(wirusa) obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania komputera do odtwarzania danych 

i uruchamiania programów z jakichkolwiek nośników nie poddanych uprzednio sprawdzeniu 

programem antywirusowym i bezpośrednich połączeń z rozległymi sieciami. 

4) Zasady ochrony danych w systemie finansowo-księgowym 

System finansowo – księgowy jest chroniony i zabezpieczony w następujący sposób: 
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a) Każdy pracownik referatu finansowego jednostki obsługującej ma własny identyfikator i hasło 

dostępu do serwera i następnie do programu finansowo - księgowego. 

b) Dane wprowadzone do systemu finansowo-księgowego są identyfikowane z 

użytkownikiem, który je wprowadził. 

c) Pracownik, który wprowadza dane do przelewów posiada własne hasło do otwierania systemu 

Home Banking i jednocześnie nie ma możliwości zaakceptowania wykonanych przelewów. 

Upoważnionych jest sześć osób do akceptowania przelewów, które mają złożone w banku wzory 

podpisów (zgodnie z kartą wzorów podpisów). Aby wysłać przelew do banku, do realizacji tej 

czynności muszą być złożone jednocześnie dwa podpisy osób upoważnionych. 
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Rozdział 4  

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

Dla zapewnienia prawidłowego obiegu dowodów stwierdzających dokonanie poszczególnych 

operacji gospodarczych i finansowych oraz zapewnienia właściwej kontroli wewnętrznej, ustala 

się instrukcję obiegu i kontroli dowodów finansowych obowiązującej w Zespole Szkół w 

Przesmykach, którego obsługę rachunkowo - kasową prowadzi Urząd Gminy w Przesmykach. 

I. Dowody księgowe 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są prawidłowe dokumenty księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej: 

1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów (tylko oryginały); 

2) zewnętrzne własne – przekazane kontrahentom jako oryginał; 

3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące np. do wystornowania błędnego 

zapisu, przeniesienia rozliczonych kosztów, otwarcia ksiąg. 

2. Podstawą zapisów mogą być również dowody księgowe: 

1) zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych, które muszą 

być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; 

2) korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące); 

3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu księgowego. 

Dowodami takimi nie mogą być dokumentowane operacje gospodarcze, których przedmiotem 

są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług. 

4) rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 

3. Dokumenty te są podstawą zapisów księgowych dokonywanych w sposób zapewniający: 

1) rzetelne sprawdzenie i terminowe przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki; 

2) stworzenie podstaw zarządzania, kontroli oraz badania działalności gospodarczej, z 

uwzględnieniem legalności i celowości dokonywanych operacji gospodarczych; 

3) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i udowodnienia dopełnienia obowiązków. 

4. Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości prawidłowy dowód księgowy stwierdzający 

fakt dokonania operacji gospodarczej winien być: 

1) kompletny, zawierający co najmniej: 
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a) wiarygodne określenie wystawcy i wskazanie stron (nazwy i adres) uczestniczących w 

operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; 

b) określenie rodzaju dowodu księgowego i jego numeru identyfikacyjnego; 

c) datę dokonania operacji, a także datę sporządzenia dowodu, jeśli został wystawiony w 

terminie innym niż data operacji; 

d) opis operacji oraz jej wartość i ilość; 

e) podpisy osób upoważnionych – można zaniechać zamieszczania podpisu wystawcy na 

dowodzie księgowy, jeśli dopuszczają to przepisy szczególne. 

2) rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, 

wystawiony w sposób staranny, czytelny i trwały; 

3) wolny od błędów rachunkowych, wymazań i przeróbek. 

5. Prawidłowy dowód księgowy powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, 

formalno - rachunkowym i zatwierdzony do wypłaty, a na dowód sprawdzenia i zatwierdzenia 

podpisany przez osoby do tego upoważnione. 

 Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na zbadaniu, czy 

dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy wymieniona w dokumencie 

(dowodzie) operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarczego i zgodna z 

planem finansowym, ustaleniami zawartymi w umowie oraz z obowiązującymi przepisami 

(m.in. ustawa o zamówieniach publicznych). Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik 

jednostki obsługiwanej. 

 Kontrola dowodów pod względem formalno - rachunkowym polega na zbadaniu 

wiarygodności dokumentów, poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach 

oraz prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę (określenie rodzaju dowodu 

i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron  uczestniczących w operacji gospodarczej, 

datę wystawienia oraz datę lub czas dokonania operacji, właściwe określenie przedmiotu 

operacji, jej ilości i wartości, własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie 

operacji i jej udokumentowanie). Kontrola formalno - rachunkowa dokonywana jest przez 

upoważnionych pracowników jednostki obsługującej. Dokonanie kontroli dokumentu musi być 

odpowiednio potwierdzone datą i podpisem osoby sprawdzającej. Złożenie podpisu przez 

głównego księgowego oznacza, że przyjął on dyspozycję postawioną przez kierownika 

jednostki do wykonania. 
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 Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków kierownika jednostki, 

dysponenta poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dyrektora szkoły) oraz 

głównego księgowego lub pracowników przez nich pisemnie upoważnionych. 

6. Dowody księgowy winny być wystawione w sposób staranny, rzetelny i trwały. Opisy i 

podpisy na dowodach składane są odręcznie. 

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywań i przeróbek. Błędy w 

dowodach księgowych zewnętrznych i własnych można korygować przez wystawienie 

kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym 

uzasadnieniem, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku faktur VAT dokumentem 

korygującym są faktury VAT korygujące lub noty korygujące. Błędy w dowodach wewnętrznych 

poprawiane będą wyłącznie przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności 

skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty naniesienia poprawki oraz złożenie 

podpisu osoby dokonującej poprawki. 

8. Dowód księgowy powinien być również zakwalifikowany do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach 

rachunkowych (wskazanie podziałek klasyfikacji budżetowej oraz symboli kont księgowych i 

ich stron), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

II. Podział dowodów księgowych 

Wydatki powinny być uzasadnione pod względem legalności, celowości i gospodarności. 

Jednostka może dokonywać wydatków i zaciągać zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z 

tytułu umów i innych świadczeń tylko w granicach kwot przewidzianych w zatwierdzonych 

rocznych planach finansowych oraz w granicach jej aktualnych możliwości finansowych. Za 

podstawę dokonania wypłaty służą dowody uzasadniające wypłatę i odpowiadające wymogom 

zawartym w dziale I.– „Dowody księgowe” niniejszej instrukcji a mianowicie: 

– faktury i rachunki, 

– listy płac, 

– polecenia wyjazdów służbowych, 

– polecenie wypłaty wynikające z rozliczenia zaliczki itp., 

– polecenia przelewu środków finansowych, 

– inne dowody, 

Dokonanie wypłat bez podstawy jest niedopuszczalne. 
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Podstawowym kryterium podziału dowodów księgowych jest kwalifikacja wg operacji 

gospodarczych. Według tego podziału dowody finansowo – księgowe dzielą się na: 

1) dowody ruchu rzeczowych składników majątku trwałego, 

2) dowody kasowe i bankowe, 

3) dowody związane z obrotem materiałowym, 

4) dowody związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników. 

  

 Ad 1) Dowody księgowe ruchu rzeczowych składników majątku trwałego 

OT – przyjęcie środka trwałego do używania: dokument ten jest wystawiany w dniu faktycznego 

przyjęcia środka trwałego do eksploatacji przez bezpośredniego użytkownika odpowiedzialnego za 

gospodarkę środkami trwałymi. Sporządza się go w przypadku: zakupu środka trwałego 

niewymagającego montażu (faktura VAT dostawcy, protokół odbioru technicznego), zakupu 

środka trwałego wymagającego montażu (faktura VAT dostawcy, protokół odbioru 

technicznego oraz faktura VAT wykonawcy montażu), odbioru środka trwałego z inwestycji 

(faktura VAT wykonawcy i protokół odbioru technicznego), ujawnienia środka trwałego 

podczas inwentaryzacji (protokołu różnic inwentaryzacyjnych), darowizny. 

Dowód OT powinien zawierać: 

a) numer dowodu OT i datę przyjęcia do używania, 

b) nazwę środka trwałego i jego charakterystykę (rok budowy, nr fabryczny), 

c) symbol klasyfikacji środków trwałych oraz numer inwentarzowy, 

d) określenie dostawcy i dowodu dostawcy, 

e) miejsce użytkowania środka trwałego, 

f) wartość początkową (wartość brutto + koszty zakupu), stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu 

amortyzacyjnego, 

g) sposób ujęcia dowodu OT w księgach rachunkowych (dekretację księgową). 

Dowód OT podpisywany jest przez osobę, której powierzono pieczę nad przyjętym środkiem 

trwałym; załącznikiem do dowodu OT jest protokół odbioru technicznego, faktura zakupu, akt 

notarialny. 

Dowód OT powinien być wystawiony w co najmniej 2 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
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a) oryginał dla księgowości (stanowi podstawę do ewidencji środków trwałych w 

urządzeniach księgowych - księgach rachunkowych), 

b) kopia dla użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi, 

c) kopia dla zleceniodawcy w przypadku odbioru środka trwałego z inwestycji. 

 

PT – protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego – służy do udokumentowania 

nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce lub nieodpłatnego otrzymania od innej 

jednostki. 

Dowód PT powinien zawierać: 

a) nazwę środka trwałego, 

b) wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia, 

c) nazwę i adres jednostki przekazującej i otrzymującej środek oraz podpisy osób 

reprezentujących jednostki, 

Dowód PT sporządza się w co najmniej 3 egzemplarzach: 

a) w przypadku nieodpłatnego otrzymania środka trwałego: strona przekazująca środek trwały 

sporządza dokument PT i przesyła go do jednostki otrzymującej w celu podpisania 

odpowiednio przez Kierownika jednostki. Oryginał przeznaczony jest dla działu 

księgowości, pozostałe 2 egzemplarze otrzymuje każda ze stron; 

b) w przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego: jednostka przekazująca środek trwały 

sporządza dokument PT w 3 egzemplarzach, za stronę przekazującą dokument podpisuje 

Kierownik jednostki. Strona przejmująca po podpisaniu dokumentu PT jeden egzemplarz 

przekazuje do działu księgowości, pozostałe 2 egzemplarze otrzymuje każda ze stron. 

Otrzymany dowód „PT” jest podstawą do ewidencji środka trwałego w księgach 

rachunkowych. 

 

LT – likwidacja środka trwałego służy do udokumentowania likwidacji środka trwałego na skutek 

zużycia, zniszczenia, niedoboru lub sprzedaży. Dowód „LT” jest podstawą do wyksięgowania 

środka trwałego z ewidencji w księgach rachunkowych. 

Dowód LT powinien zawierać m.in.: 

a) numer i datę dowodu, 

b) nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8061635-75D4-4EA4-B387-CC38F70BE272. Podpisany Strona 62



ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZESMYKACH - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  

 

63 

c) wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia, 

d) protokół wraz z decyzją o likwidacji środka trwałego, 

e) fakturę VAT – w przypadku sprzedaży, 

f) kwit złomu - w przypadku złomowania. 

Dowód „LT” wystawia się w 2 egzemplarzach na podstawie zatwierdzonego protokołu 

likwidacyjnego z przeznaczeniem oryginał – księgowość, kopia – użytkownik. 

 

Ad  2) Dowody obrotu kasowego i bankowego 

a) bankowy dowód wpłaty – służy do udokumentowania odprowadzenia z kasy na poszczególne 

rachunki bankowe. Wystawiany jest w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dla: jedna kopia dla 

wpłacającego, oryginał pozostaje w banku natomiast druga kopia wraz z wyciągiem bankowym 

zwracana jest dla szkoły. 

b) bankowy dowód wypłaty (czek) – stanowi polecenie skierowane do banku, aby ten wypłacił 

określoną kwotę osobie wskazanej przez uprawnionego wystawcę bankowego dowodu wypłaty. 

c) wyciąg z rachunku bankowego - odzwierciedla stan środków pieniężnych jednostki, służy do 

udokumentowania realizowanych płatności oraz otrzymanych środków na rachunkach bankowych 

jednostki. Wydruk wyciągu bankowego, wraz z załącznikami będącymi odzwierciedleniem 

dokonanych operacji na rachunku bankowym, podlega kontroli przez pracownika księgowości i 

stanowi podstawę zapisów księgowych. 

d) polecenie przelewu - wystawiane jest przez pracownika księgowości przy pomocy programu 

komputerowego „HOME BANKING” zgodnie z instrukcją obsługi tego programu. Sporządzone 

polecenia przelewów wysyłane są do banku za pomocą poczty elektronicznej. Podstawą 

wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu podlegającego zapłacie. 

e) kwitariusz przychodowy - druk stosowany w jednostkach oświaty do przyjmowania 

gotówkowych wpłat za świadczone przez jednostkę usługi (opłata stała, żywienie). Kwitariusz 

przychodowy jest znormalizowanym drukiem ścisłego zarachowania, ewidencja druków 

prowadzona jest w jednostce oświaty. Przyjmowania gotówki dokonuje upoważniony pracownik 

jednostki. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na podstawie innych dowodów niż kwitariusz oraz 

przez osoby nieupoważnione jest zabronione. Kwit wpłaty wypełnia się w trzech egzemplarzach: 

oryginał dla wpłacającego, pierwsza kopia dla referatu finansowego jednostki obsługującej, druga 
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kopia pozostaje w bloczku do celów kontrolnych w Zespole Szkół w Przesmykach. Anulowane 

formularze dowodów kwitariusza przychodowego nie mogą być niszczone. Oryginał z pierwszą 

kopią dołączany jest do dokumentów przekazywanych do komórki finansowej (z adnotacją 

„anulowano” oraz datą i podpisem osoby, która go anulowała), druga kopia pozostaje w bloczku 

formularza. Przyjęcie gotówki z tytułu naliczonych przez upoważnionego pracownika jednostki 

odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dokonywanych przez rodziców lub opiekunów należy 

wyszczególnić na dowodzie wpłaty. W kolumnie „opłata bieżąca” należy wpisać kwotę 

wyliczonych odsetek. Kwitariusze przychodowe należy dostarczyć do księgowości do 15 dnia 

danego miesiąca. W szkole wykorzystywane są dwa rodzaje kwitariuszy:   

1) kwitariusz przychodowy K-103 – służy do udokumentowania wpłat za żywienie; 

2) kwitariusz przychodowy K-104 – służy do dokumentowania wpłaty opłaty dodatkowej za 

przedszkole. 

f) wniosek o zaliczkę służy do udokumentowania wypłaty zaliczki, np. na potrzeby 

administracyjno - gospodarcze, przewidywane koszty podróży służbowych, zakup materiałów. 

Wniosek o zaliczkę sporządzany jest w jednym egzemplarzu. Zaliczki mogą być udzielane jako 

okresowe, stałe lub jednorazowe. Zaliczki należy rozliczyć: 

1) po upływie okresu na jaki zostały udzielone, 

2) w terminie 14 dni od wykonania zadania, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, 

3) przed końcem roku budżetowego (najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku), 

4) przed ustaniem stosunku pracy. 

Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie zaliczki poprzednio pobranej. 

Nierozliczenie zaliczki w określonym terminie skutkuje potrąceniem nierozliczonej kwoty zaliczki 

z najbliższego wynagrodzenia pracownika (pracownicy, którym udzielane są zaliczki składają 

pisemną zgodę na potrącanie nierozliczonych zaliczek z ich wynagrodzenia). Zaliczki powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

g) rozliczenie zaliczki służy do udokumentowania rozliczenia gotówki. Rozliczenie zaliczki 

sporządza osoba, która zaliczkę pobrała. Do druku załącza się dowody (rachunki lub faktury) 

stwierdzające wydatkowanie gotówki. 
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h) polecenie wyjazdu służbowego służy do udokumentowania wypłaty naliczonych kosztów 

podróży służbowych. Podróż służbowa jest wykonywaniem zadania określonego przez 

pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w 

terminie i w miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Pracodawca, wydając 

polecenie wyjazdu służbowego, określa pracownikowi czas trwania podróży oraz środek 

lokomocji. W przypadku zapewnienia noclegów lub wyżywienia należy wskazać to na 

dokumencie. W przypadku korzystania przez pracownika z własnego samochodu do celów 

służbowych, pracownik przedstawia oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu. Zasady 

korzystania z własnego samochodu regulują odrębne przepisy. 

Rozliczenie kosztów podróży powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży 

służbowej. Osoba delegowana jest zobowiązana do potwierdzenia pobytu w miejscu 

delegowania. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia należy w 

rubryce „stwierdzenie pobytu służbowego” złożyć wyjaśnienie o powodzie jego braku, które 

potwierdza swoim podpisem osoba wydająca polecenie wyjazdu służbowego. W przypadku 

braku możliwości uzyskania dokumentu (rachunku) potwierdzającego inne wydatki związane 

z podróżą służbową, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym 

wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

 

Ad 3) Dowody związane z obrotem materiałowym 

Wykaz osobodni - dokument stosowany w jednostkach oświaty prowadzących magazyn 

artykułów spożywczych. Jest to sporządzany na bieżąco dokument potwierdzający rozchód 

ilościowo - wartościowy towaru z magazynu. W ostatnim dniu miesiąca pracownik jednostki 

obsługiwanej sporządza zbiorcze zestawienie rozchodu materiałów z magazynu, który 

zobowiązany jest dostarczyć do jednostki obsługującej do 5 dnia następnego miesiąca. 

Odbioru i przyjęcia materiałów i towarów można dokonać tylko na podstawie następujących 

dowodów: 

1) faktur lub not księgowych; 

2) protokołów odbioru; 

3) protokołów komisyjnego przyjęcia. 
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Gospodarka materiałowa jest objęta ewidencją ilościowo – wartościową przez pracownika 

księgowości, do obowiązków którego należy: 

1) prowadzenie kart materiałowych, oddzielnie dla każdego gatunku i każdej jednostki 

organizacyjnej; 

2) rejestrowanie w kartach przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów źródłowych. 

Ad 4) Dowody związane z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników 

1. Lista płac - jest dokumentem, na podstawie którego następuje wypłata wynagrodzeń, a także 

innych świadczeń jednorazowych, nagród, zasiłków. 

2. Dokumentacja płacowa dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostce 

obsługiwanej sporządzana i przechowywana jest w jednostce obsługującej. 

3. Dokumentami stanowiącymi podstawę naliczania wynagrodzeń są: 

a) umowa o pracę, która stanowi podstawę zatrudnienia i naliczenia wynagrodzenia, 

b) umowa zlecona lub umowa o dzieło (zawierane są z własnymi pracownikami lub osobami 

z zewnątrz na prace, które nie wchodzą do zakresu pracy pracowników etatowych), 

c) rachunek za wykonane prace zlecone, 

d) wnioski premiowe, nagrodowe, 

e) inne dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty należności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i regulaminami wewnętrznymi (np. wypłata nagród jubileuszowych, odprawy 

emerytalne, wypłata dodatków specjalnych, zwolnienia lekarskie, informacje o innych 

nieobecnościach pracowników), 

f) oświadczenie pracownika PIT-2 o miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

g) karty zadłużenia odnośnie do spłat pożyczek mieszkaniowych przyznanych pracownikom, 

h) informacje o zgodzie pracowników na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia składek na 

ubezpieczenie grupowe, spłat rat pożyczek mieszkaniowych, wkładów członkowskich i rat 

pożyczek w PKZP, składek członkowskich z tytułu przynależności do zakładowych 

organizacji związkowych i innych wskazanych przez pracownika, 

4. Osoba prowadząca kadry, na bieżąco informuje pracownika sporządzającego listy o 

wszelkich zmianach skutkujących zmianą wynagrodzenia. Ostateczne dostarczenie 
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dokumentacji do zamknięcie list płac następuje w terminie 5 dni roboczych przed ustalonym 

terminem wypłaty. 

5. Lista płac powinna zawierać: 

a) okres, za który naliczane jest wynagrodzenie, 

b) nazwisko i imię pracownika, któremu naliczane jest wynagrodzenie, 

c) wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem elementów składowych tego wynagrodzenia, 

d) kwoty odliczonych z wynagrodzenia składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, 

chorobowe, 

e) kwoty należnego zasiłku chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy, 

f) kwotę potrąconej z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

g) kwotę odliczonej od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

h) kwotę zaliczki na podatek dochodowy, 

i) wynagrodzenie netto, 

j) kwoty pozostałych potrąceń (np. składki kas zapomogowo-pożyczkowych, przelewy 

środków na ROR), 

k) kwotę wynagrodzenia do wypłaty, 

l) podsumowanie zbiorcze wszystkich elementów listy płac. 

6. Lista płac powinna być podpisana przez: 

a) osobę sporządzającą, 

b) osobę dokonującą kontroli merytorycznej – dyrektora jednostki lub osobą upoważnioną, 

c) osobę dokonującą kontroli formalno – rachunkowej, 

d) głównego księgowego, 

e) osobę zatwierdzającą - dyrektora jednostki lub osobą upoważnioną. 

Dopuszcza się potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej i zatwierdzenia list podpisem 

kwalifikowanym W tym przypadku listy płac mogą zostać przesłane elektronicznie do jednostki 

oświaty zabezpieczone hasłem dostępu. Kierownik jednostki winien niezwłocznie uzupełnić 

podpis na oryginale listy płac. 
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7. Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone 

do wypłaty listy płac są podstawą dokonania przelewów na konta bankowe pracowników oraz 

innych wierzycieli w zakresie potrąceń. 

8. Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

dopuszczalne jest potrącanie następujących należności: 

1) egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, 

2) egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych, 

3) kar pieniężnych wymierzanych przez pracodawcę. 

9. Naliczenie wypłat z funduszu bezosobowego dokonywane jest na podstawie rachunku 

wystawionego przez wykonawcę i podpisanego przez pracownika, który rzeczowo odbierał 

pracę. 

10. Do podstawowych dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń należą: 

1) zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA, 

2) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA, 

3) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA, 

4) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA, 

5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA. 

11. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie do jednostki obsługującej kompletnych 

dokumentów źródłowych do naliczenia list płac oraz dokumentów stanowiących podstawę do 

zgłoszenia w ZUS (umowy o pracę pracowników nowo zatrudnionych, informacje o zmianie 

w kodach pracowniczych, informację o nabyciu bądź utracie uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członków rodziny zatrudnionych pracowników, zawarte umowy zlecenia) 

ponosi dyrektor jednostki obsługiwanej. 

12. Na podstawie list płac jednostka obsługująca wysyła za jednostkę obsługiwaną miesięczne 

deklaracje rozliczeniowe do ZUS. Do podstawowych dokumentów związanych z rozliczeniem 

pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne należą: 

1) deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, 
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2) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, 

3) imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA, 

4) imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA. 

13. Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie list płac, terminowe przekazywanie 

deklaracji rozliczeniowych do ZUS (w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu 

sprawozdawczym) oraz prawidłowe i terminowe zgłaszanie, wyrejestrowywanie, dokonywanie 

zmian i korekt w ZUS za pośrednictwem programu Płatnik dla pracowników zatrudnionych w 

jednostce obsługiwanej ponoszą rzeczowo właściwi pracownicy jednostki obsługującej. 

14. Przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych odbywa się przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (tzw. podpis elektroniczny). 

15. Jednostka obsługująca na podstawie danych płacowych w porozumieniu z jednostką 

obsługiwaną w zakresie danych kadrowych przygotowuje dane do zbiorczego sprawozdania 

statystycznego GUS z zakresu zagadnień płacowych, tj. Z-03 i Z-06. Odpowiedzialność za 

terminowe i prawidłowe sporządzenie i przekazanie do GUS ww. sprawozdań ponoszą 

rzeczowo właściwi pracownicy jednostki obsługiwanej. 

16. Pracownicy jednostki obsługującej przygotowują i przesyłają drogą elektroniczną do urzędu 

skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszczególnych pracowników 

jednostek obsługiwanych, „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy” (PIT-11, PIT-40) w ustawowym terminie. Przekazanie dokumentów PIT wraz z 

imiennym wykazem do jednostki obsługiwanej następuje niezwłocznie po ich przygotowaniu 

– jednak nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu ustawowego. 

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe sporządzenie, przekazanie do urzędu 

skarbowego oraz do jednostki obsługiwanej ww. dokumentów ponoszą rzeczowo właściwi 

pracownicy jednostki obsługującej. Odpowiedzialność za terminowe wydanie dokumentów 

PIT pracownikowi ponosi dyrektor jednostki obsługiwanej. 

17. Pracownicy jednostki obsługującej przygotują i przekażą jednostce obsługiwanej dane 

niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania SIO w terminach wynikających z 

odpowiednich przepisów. 

18. Jednostka obsługująca na podstawie danych dotyczących stanu zatrudnienia w jednostce 

obsługiwanej, przekazanych przez osoby odpowiedzialne, dokonuje naliczenia i 
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odprowadzenia na wyodrębniony rachunek bankowy środków ZFŚS. W terminie do końca roku 

obrachunkowego dokonuje się ostatecznego naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS według 

faktycznego średniego zatrudnienia w jednostce obsługiwanej. Ostateczne na liczenie stanowi 

podstawę do dokonania stosownych rozliczeń pomiędzy kontem bankowym funduszu 

socjalnego a kontem budżetowym jednostki, z uwzględnieniem dokonania niezbędnych zmian 

w planie finansowym. 

III. Pozostałe dowody księgowe 

a) rachunki, faktury, noty zewnętrzne - sporządzane są za zakupione rzeczowe składniki majątkowe, 

roboty i materiały oraz towary i usługi. Opisane oraz sprawdzone pod względem merytorycznym 

rachunki, faktury i noty są dostarczane do księgowości niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed 

terminem płatności. Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiada Kierownik jednostki. Za 

opóźnienie w zapłacie spowodowane przetrzymaniem dokumentów księgowych ponosi 

odpowiedzialność pracownik, u którego znajdowały się dokumenty. Do udokumentowania operacji 

zakupu towarów i usług służą: faktury, faktury korygujące (wystawiane zawsze przez sprzedającego), 

faktury pro-forma, rachunki, noty księgowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. zaginięcia 

faktury lub jej zniszczenia, do udokumentowania operacji sprzedaży dopuszcza się duplikat faktury, 

który sporządza wystawca. 

Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za dokumentację dotyczącą danej faktury (rachunku) 

potwierdzającą dokonanie transakcji zgodnie z zamówieniami publicznymi, wymogami 

wynikającymi z procedur ISO, zasadami polityki rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

b) faktury własne, ich korekty i duplikaty sporządzają upoważnieni pracownicy jednostki na 

ogólnie dostępnych drukach, z zachowaniem terminów i zgodnie z treścią umowy. Dokumenty 

sporządza się w dwóch egzemplarzach: oryginał dla odbiorcy, kopia dla sekcji finansowej 

jednostki obsługującej. Faktury własne, ich korekty i duplikaty winny być sprawdzone pod 

względem merytorycznym przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną. 

Kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego pracownik wystawiający dokumenty sprzedaży 

jest odpowiedzialny za wykazanie w nich rzetelnych i prawidłowych danych pozwalających na 

właściwe określenie przedmiotu opodatkowania oraz innych elementów niezbędnych do 

określenia prawidłowej wysokości należności publicznoprawnej zgodnie z przepisami 

podatkowymi. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8061635-75D4-4EA4-B387-CC38F70BE272. Podpisany Strona 70



ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZESMYKACH - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  

 

71 

c) faktura elektroniczna – faktura wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie 

elektronicznym. Faktury sporządzone w formacie elektronicznym, np. w programie fakturowo-

księgowym lub edytorze tekstów, które nabywca otrzymał w formie papierowej, nie będą 

stanowiły faktury elektronicznej, natomiast faktury sporządzone w formie papierowej, które 

zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem w 

formacie PDF, mogą zostać uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa 

nie została przekazana nabywcy. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej wymaga zgody 

kontrahenta, przy czym przepisy nie określają sposobu w jaki musi być ona wyrażona. Tym 

samym możliwe jest wyrażenie zgody w postaci dokumentu w formie papierowej, pod postacią 

wiadomości przesłanej e-mailem, a nawet ustnie. Możliwa jest także tzw. akceptacja domniemana. 

W jej myśl wystarczy, że nabywca dokona płatności, aby przedsiębiorca mógł uznać, że klient 

akceptuje tę formę przesyłania dokumentów. Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, 

sprzedawca musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać, np. przy 

wykorzystaniu wiadomości e-mail, bezpiecznego połączenia EDI (Elektroniczna Wymiana 

Danych) lub za pośrednictwem portalu internetowego (m.in.: Platforma Elektronicznego 

Fakturowania) , do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem. Natomiast faktura może zostać 

uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy, czyli np. w momencie wpływu wiadomości e-mail 

na pocztę elektroniczną odbiorcy, czy też w chwili jej pobrania z portalu internetowego. Faktury 

mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem zapewnienia: 

1) autentyczności pochodzenia faktury - przedsiębiorca gwarantuje, że podmioty oznaczone 

na fakturze są uprawnione do jej wystawienia i odbioru, a wszelkie dane są poprawne, 

2) integralności treści - w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać, 

3) czytelności faktury - dokument musi być czytelny jeśli chodzi o formę, układ elementów, itp. 

d) nota korygująca - przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. 

Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej zgadza się z treścią noty korygującej, 

potwierdza jej treść podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury 

korygującej i odsyła jej kopię (oryginał pozostaje u wystawcy). Nota korygująca powinna być 

opatrzona napisem „Nota korygująca” 

e) nota księgowa - stanowi szczególną odmianę dowodu księgowego. Jest dowodem 

zewnętrznym własnym w jednostce wystawiającej ją dla kontrahenta lub dowodem 
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zewnętrznym obcym w jednostce otrzymującej ją od kontrahenta. Nota księgowa może być 

wystawiona m.in. w celu: obciążenia między jednostkami, obciążenia dłużnika lub uznania 

wierzyciela odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań, obciążenia kontrahenta 

karą umowną, obciążenia pracowników równowartością przypisanych im do zwrotu 

niedoborów szkód. Zamiast nazwy „nota księgowa” można stosować zamiennie określenia 

„nota obciążeniowa” lub „nota uznaniowa”. 

f) arkusz spisu z natury - arkusz spisu z natury jest drukiem ścisłego zarachowania, w którym 

ujmuje się rzeczywistą ilość poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, 

zważenie, zmierzenie oraz wycenę spisanych ilości. Spis z natury dotyczy: 

1) stanu zapasów artykułów żywnościowych - jednostki oświaty przeprowadzają spis z natury 

we własnym zakresie, minimum dwa razy w roku ( na 30 czerwca i na 31 grudnia) lub w 

razie zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie, kradzieży, pożaru lub innego 

uzasadnionego zdarzenia. Spisu z natury dokonuje komisja powołana przez Kierownika 

jednostki. Celem inwentaryzacji jest stwierdzenie zgodności ewidencji artykułów 

żywnościowych z ewidencją księgową oraz stanem rzeczywistym, 

2) środków trwałych i pozostałych środków trwałych. 

Arkusz spisu z natury należy sporządzić na piśmie w sposób czytelny i trwały. Dopuszcza się 

możliwość wygenerowania arkusza spisu z natury z systemu komputerowego 

g)  lista wypłat - stosuje się w przypadku regulowania zobowiązań finansowych wobec osób 

prawnych i osób fizycznych (m. in. wypłata stypendiów dla uczniów). 

h) oprócz wyżej scharakteryzowanych dokumentów, będących podstawą zapisów w księgach 

rachunkowych, za dowód księgowy uważa się także: 

1) polecenie księgowania - sporządzone w celu dokonania zapisu księgowego operacji 

zbiorczej lub wewnętrznej . Polecenie księgowania jest sporządzane do zaksięgowania list 

płac, rozliczeń świadczeń z ZUS i naliczenia pochodnych od wynagrodzeń, zestawienia 

rachunków dotyczących wypłat na podstawie umów zleceń, do przeksięgowania wydatków 

budżetowych między paragrafami, przy dokonywaniu zakupów gotówkowych z zaliczek 

lub korygowania błędnych zapisów księgowych w klasyfikacji budżetowej. Polecenie 

księgowania sporządza się również do zbiorczego syntetycznego zaksięgowania dowodów 
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przyjęcia składników majątkowych, do księgowania korekt i storn, rozliczenia 

inwentaryzacji i do księgowania przypisów i odpisów dochodów budżetowych. 

2) zestawienia przeksięgowań, 

3) sprawozdanie z dochodów i wydatków jednostki. 

IV. Podatek VAT 

1. Rozliczenie sprzedaży 

a) Podstawowymi dokumentami sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez jednostkę 

obsługiwaną na rzecz kontrahentów zewnętrznych są faktura i faktura korygująca. Fakturę 

wystawia się w momencie dokonania sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

dokonania sprzedaży, w co najmniej dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla odbiorcy, 

drugi dla jednostki obsługującej, dostarczony na stanowisko pracy ds. księgowości jednostki 

obsługującej celem zaksięgowania, niezwłocznie, lecz nie później niż do końca miesiąca 

sprawozdawczego, w którym nastąpiła transakcja sprzedaży. Faktura stwierdzająca dokonanie 

sprzedaży powinna zawierać co najmniej dane wymienione w przepisach wykonawczych do 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

b) Dokumentem sprzedaży dla transakcji wykonywanych pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Przesmyki lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a Gminą 

Przesmyki jest nota księgowa. Noty księgowe są wskazane do wystawienia przez jednostki 

obsługiwane a wystawione przez jednostkę obsługującą w momencie dokonania sprzedaży, 

jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, w co najmniej 

dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla odbiorcy, jeden – dla jednostki wystawcy. 

c) Transakcje dokonywane pomiędzy jednostkami Gminy Przesmyki lub pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi a Gminą Przesmyki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Ceny 

transakcyjne są więc cenami netto, do których nie dolicza się podatku VAT. 

d) Faktury sprzedaży ujmowane są w rejestrach sprzedaży prowadzonych dla celów podatku 

VAT. W oparciu o rejestry sporządzane są miesięczne zestawienia z wyszczególnieniem 

wartości sprzedaży netto, stawek podatku należnego oraz wysokości tego podatku. Rejestry 

sprzedaży są przekazywane do referatu finansowego Gminy Przesmyki w terminie do 15 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, celem ujęcia w deklaracji podatkowej VAT. 
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2. Rozliczenie zakupu 

a) Faktury zakupu dotyczące transakcji dokonywanych przez jednostkę obsługiwaną w związku 

z działalnością opodatkowaną oraz zakupy dokonane w związku z działalnością mieszaną, tj. 

na potrzeby zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej i niepodlegającej VAT, są 

ujmowane w rejestrze zakupu VAT. 

b) Faktury zakupu dotyczące transakcji dokonywanych przez jednostkę obsługiwaną, w 

związku z działalnością zwolnioną z VAT i niepodlegającą VAT, nie są ujmowane w rejestrze, 

lecz są wprowadzane bezpośrednio do programu księgowego jednostki. 

c) W oparciu o rejestry sporządzane są miesięczne zestawienia z wyszczególnieniem wartości 

zakupu netto, stawek podatku naliczonego oraz wysokości tego podatku. Rejestry zakupu są 

przekazywane do referatu finansowego Gminy Przesmyki w terminie do 10 każdego miesiąca 

za miesiąc poprzedni, celem ujęcia w deklaracji podatkowej VAT. 

V. Zasady finansowania i współfinansowania wydatku 

1. Wydatkiem budżetowym jest rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego 

jednostki, tj. rzeczywisty wypływ środków z jednostki. 

2. Rozliczenie zakupu okularów do pracy przy komputerze następuje na podstawie imiennej 

faktury bądź rachunku wystawionego na pracownika. 

4. Dofinansowanie studiów rozliczane jest na podstawie imiennej faktury bądź rachunku 

wystawionego na pracownika. W przypadku skierowania na studia i pełnego finansowania 

przez pracodawcę, faktura winna być wystawiana na jednostkę. 

5. Faktury i rachunki za kursy i szkolenia pracowników (np. rad pedagogicznych), finansowane 

w całości przez pracodawcę, winny być wystawiane na Gminę Przesmyki ze wskazaniem jako 

odbiorcy jednostki oświatowej. Refundowanie kosztów szkolenia lub kursu poniesionych przez 

pracownika, odbywa się na podstawie dokumentu wystawionego na pracownika. 

6. Dokonanie płatności w kwocie mniejszej niż wynika to z dokumentu księgowego możliwe 

jest w przypadku: 

1) otrzymania faktury korygującej – poddana kontroli faktura oraz zatwierdzona kwota do 

korekty stanowi podstawę pomniejszenia płatności przy kolejnej fakturze. Bieżąca, 
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zatwierdzona do wypłaty na pełną kwotę faktura, zostaje pomniejszona o kwotę potrącenia 

z faktury korygującej. 

2) współfinansowania z innych źródeł – oryginał faktury, zatwierdzony na pełną kwotę i 

zawierający szczegółowe informacje dotyczące sposobu współfinansowania, stanowi 

podstawę dokonania płatności; różnica płatna jest z innego źródła na podstawie kserokopii 

faktury i sporządzonego polecenia przelewu. 

3) współfinansowania ze źródeł prywatnych - pod warunkiem dołączenia dokumentu 

potwierdzającego opłatę różnicy lub całości faktury przez osobę prywatną. 

4) powstałej nadpłaty – na podstawie uzyskanej i potwierdzonej informacji od kontrahenta. 

5) na uzasadniony wniosek Kierownika jednostki. 

VI. Przepływ dokumentów 

1. Kwalifikacja dowodów księgowych tzw. dekretacja dokumentów, określa ogół czynności 

związanych z przygotowaniem dokumentów do księgowania, wydaniem dyspozycji co do 

sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. 

2. W kontroli dokumentów bierze udział szereg właściwych sekcji lub stanowisk pracy, na 

skutek czego zachodzi konieczność przekazywania dokumentów pomiędzy poszczególnymi 

komórkami lub stanowiskami pracy. 

3. Obieg dokumentów finansowo - księgowych obejmuje drogę dokumentów od chwili 

sporządzenia, względnie wpływu do księgowości, aż do momentu ich dekretacji i 

zaksięgowania. 

4. Poszczególne dokumenty mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dokumentu należy 

zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą. W tym celu należy stosować 

następujące zasady: 

1) przekazywać dokumenty tylko do tych osób, które istotnie korzystają z zawartych w nich 

danych, 

2) przestrzegać równomiernego obiegu wszystkich dokumentów w celu zapobiegania 

okresowemu spiętrzeniu się pracy ewidencyjnej, dążyć do skrócenia czasu 

przetrzymywania dokumentów. 
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5. Zasady prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych: 

1) Terminowości - należy przestrzegać terminu przekazania dokumentów pomiędzy 

poszczególnymi ogniwami oraz dążyć do skrócenia do minimum czasu przetwarzania 

dokumentów przez poszczególne ogniwa; 

2) Systematyczności - wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów 

powinno odbywać się w sposób systematyczny, ciągły, zapobiegający okresowemu 

spiętrzeniu prac; 

3) Częstotliwości - oznacza przepływ tych samych dokumentów przy określonej 

powtarzalności; 

4) Samokontroli obiegu - poszczególne ogniwa powinny kontrolować się nawzajem i 

wymuszać ciągły ruch obiegowy. 

VII. Postanowienia ogólne 

1. Faktury i rachunki stanowiące podstawę dokonania wydatków, zalicza się do danego okresu 

sprawozdawczego według następujących zasad: 

1) w ciągu roku do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, 

2) na koniec roku do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

Jeżeli termin ten jest dniem wolnym od pracy data ta przypada na kolejny dzień roboczy. 

2. Dokumenty księgowe przechowuje się w siedzibie jednostki obsługującej, zapewniając 

dostęp do nich wyłącznie dyrektorom jednostek, uprawnionym pracownikom oraz 

uniemożliwiając dostęp niepowołanym osobom poprzez odpowiednie zabezpieczenia i 

zamknięcie pomieszczeń służących do przechowywania dokumentacji. 

3. Wszystkie dowody księgowe po zaksięgowaniu składa się do segregatora w podziale na 

„paczki” księgowe, zachowując kolejność księgowania, co stanowi jednolity zbiór – Dziennik 

Główny. 

4. Dowody księgowe po okresie dwóch lat przekazuje się do archiwum zakładowego. 

5. Archiwizowanie - polega na kompletowaniu zbiorów dokumentów z poszczególnych 

okresów. Dokumenty składa się w teczki, skoroszyty, segregatory, zgodnie z numeracją RWA 

jednostki. Zbiory dokumentów powinny być oznaczone nazwą jednostki, ze wskazaniem roku 

obrotowego, którego dowody dotyczą oraz numerami tomów, znakiem wskazującym rodzaj 
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dokumentacji (np. dokumentacja płacowa, inwentaryzacyjna itd.) oraz symbolem 

kwalifikującym zbiór do odpowiedniej kategorii archiwalnej. Po uporządkowaniu dokumenty 

podlegają przekazaniu do archiwum jednostki obsługującej, znajdującego się w 

wyodrębnionych pomieszczeniach i prowadzonym przez osobę uprawnioną do archiwizowania 

pełnej dokumentacji wytworzonej w toku działalności jednostki. 

6. Wydanie dokumentów z księgowości już po zaksięgowaniu może nastąpić na podstawie 

pisemnego zezwolenia Kierownika. 

7. Bez zezwolenia prawo do wglądu do dokumentów księgowych i urządzeń księgowych ma 

Wójt i Skarbnik oraz pozostali pracownicy referatu finansowego. 
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Rozdział 5 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY INWENTARYZACJI AKTYWÓW I 

PASYWÓW 

I. Postanowienia ogólne 

1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa zasady, tryby i metody przeprowadzania inwentaryzacji 

aktywów i pasywów w jednostce, zasady wyceny tych składników oraz rozliczania 

inwentaryzacji. 

2. Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019. 351 ze zm.). 

3. Zasady opisywane w instrukcji mają zastosowanie w Zespole Szkół w Przesmykach. 

II. Cel przeprowadzenia inwentaryzacji 

1. Inwentaryzacja jest to zespół czynności pozwalających na ustalenie rzeczywistego stanu 

składników majątkowych jednostki. 

2. Inwentaryzację przeprowadza się w celu: 

a) doprowadzenia danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji 

ekonomicznych, 

b) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone 

mienie, 

c) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, 

d) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki, 

e) dokonanie oceny prawidłowości zabezpieczenia mienia. 

3. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie ujęte składniki aktywów i pasywów jednostki, a w 

szczególności: 

a) rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się środki trwałe oraz środki 

trwałe w budowie, 

b) wartości niematerialne i prawne, 

c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych: materiały i towary, 
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d) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, 

e) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

f) salda rozrachunków publicznoprawnych, 

g) salda rozrachunków z pracownikami, 

h) inne aktywa i pasywa. 

4. Funkcje inwentaryzacji: 

a) kontrolna – jest jedną z metod oceny skuteczności działania wewnętrznego systemu 

ewidencji i kontroli, 

b) informacyjna – jest cennym źródłem informacji dotyczącej sytuacji majątkowej jednostki, 

c) weryfikacyjna – dzięki niej dokonuje się weryfikacji realności ewidencji składników 

majątkowych, 

d) ochronna majątku – przeprowadzona w odpowiedni sposób jest skuteczną metodą 

zapobiegania niedoborom i niepożądanym stratom oraz działa prewencyjnie przed 

uszczupleniem poszczególnych składników majątkowych. 

III. Terminy i tryby przeprowadzania inwentaryzacji 

1. Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego (wyjątek 

stanowią aktywa pieniężne). 

2. Inwentaryzację rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, 

a kończy do 15 dnia roku następnego. 

3. Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. 

4. W jednostkach przeprowadza się następujące rodzaje inwentaryzacji: 

a) okresową (w tym roczną) – przeprowadzaną zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości, 

b) zdawczo – odbiorczą – przeprowadzaną każdorazowo w związku ze zmianą osób 

materialnie odpowiedzialnych, 

c) doraźną – przeprowadzaną w drodze spisu z natury w zależności od potrzeb lub na skutek 

zdarzeń losowych (np. włamanie, kradzież, kontrola zewnętrzna), które mogły 

spowodować zmiany stanu składników majątkowych jednostki. 

5. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów w jednostce ustala się w drodze: 

a) spisu z natury, polegającego na: zliczeniu, zważeniu, zmierzeniu, oglądzie rzeczowych 
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składników majątku i porównanie ich stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na 

wycenie różnic inwentaryzacyjnych, 

b) uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji, 

c) weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie 

ich z odpowiednimi dokumentami. 

6. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 

a) co 4 lata: w drodze spisu z natury znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, 

maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie oraz pozostałe 

środki trwałe będące na wyposażeniu jednostki; 

b) co 2 lata: w drodze spisu z natury, zapasy materiałów znajdujących się na strzeżonych 

składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową; 

c) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów. 

7. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 6, następujące terminy 

inwentaryzacji: 

a) na dzień bilansowy roku, z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w IV kwartale i 

zakończyć do 15 stycznia roku następnego, 

b) zawsze; w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, w 

sytuacji wystąpienia wypadków losowych (pożar, powódź) i innych, w wyniku których 

nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. 

8. Dokumenty inwentaryzacyjne przechowywane są w referacie finansowym jednostki 

obsługującej przez okres 5 lat od jej przeprowadzenia i rozliczenia. Po upływie tego terminu 

przekazywane są do archiwum zakładowego. 

IV. Inwentaryzacja drogą spisu z natury 

1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu inwentaryzacji, przed przystąpieniem do 

inwentaryzacji Dyrektor Zespołu Szkół  w Przesmykach dokonuje: 

a) sprawdzenia czy oznakowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących 

w użytkowaniu pozwala na ich identyfikację, 

b) oceny przydatności poszczególnych składników majątkowych, 

c) likwidacji składników nie nadających się do dalszego użytkowania z powodu uszkodzenia, 

zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób i tryb 
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gospodarowania składnikami majątku ruchomego w jednostkach budżetowych. 

2. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się w oparciu o zarządzenie wydawane 

przez Kierownika jednostki obsługiwanej. 

3. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza komisja inwentaryzacyjna, spośród 

członków której wyznacza się zespoły spisowe przeprowadzające spis na wyznaczonych polach 

spisowych (czyli w miejscach użytkowania składników majątkowych). 

4. Zespół spisowy winien składać się z minimum 2 osób. W spisie z natury powinna 

uczestniczyć osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątkowe jej powierzone. Jeżeli 

w spisie, z ważnych przyczyn nie może brać udziału osoba materialnie odpowiedzialna, to w 

skład zespołu spisowego obowiązkowo wchodzą 3 osoby. 

5. W skład komisji inwentaryzacyjnej nie mogą wejść osoby, które ponoszą odpowiedzialność 

materialną za spisywane składniki majątku, pracownicy prowadzący ewidencję księgową 

spisywanych składników majątkowych oraz osoby odpowiedzialne za spisywanie składników 

majątku. 

6. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Przewodniczącym 

powinien być pracownik na stanowisku kierowniczym. Nie może nim być Główny Księgowy 

lub inny pracownik referatu finansowego. 

7. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się dla: 

a) druków ścisłego zarachowania, 

b) środków trwałych z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie 

utrudniony, 

c) pozostałych środków trwałych, będących na wyposażeniu jednostki, 

d) środków trwałych, będących własnością innych jednostek, 

e) niezużytych zapasów materiałów i towarów odpisywanych w koszty w momencie ich 

zakupu, 

f) materiałów i zapasów znajdujących się na terenie niestrzeżonym, 

g) środków trwałych postawionych w stan likwidacji, a fizycznie niezlikwidowanych. 

8. Do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy: 

a) ustalanie planu (harmonogramu) inwentaryzacji; 

b) wyznaczenie zadań dla członków komisji; 
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c) przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej a zwłaszcza arkuszy spisowych, 

protokołów inwentaryzacyjnych, tekstów oświadczeń pracowników materialnie 

odpowiedzialnych; 

d) wydanie zespołom spisowym arkuszy spisowych, odpowiednio ponumerowanych,  

za pokwitowaniem do rozliczenia; 

e) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji, dopilnowanie ich wykonania w 

określonym terminie; 

f) kontrolowanie przebiegu spisu z natury i prawidłowości wypełnienia arkuszy spisowych, 

g) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, zebranie odpowiednich 

wyjaśnień i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia; 

h) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i 

szkód zawinionych; 

i) przygotowanie dokumentacji przebiegu inwentaryzacji; 

j) zgromadzenie wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzenie ich 

kompletności; 

k) przekazanie Kierownikowi jednostki wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury w 

celu dokonania ich wyceny i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych; 

l) sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i rozliczenia prac 

inwentaryzacyjnych. 

9.  Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej należy: 

a) stawianie wniosków w sprawie powołania zespołów spisowych, zmian lub uzupełnień w 

ich składzie; 

b) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych; 

d) pobranie arkuszy spisowych i nadzór nad ich prawidłowym wypełnieniem; 

c) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji; 

d) prowadzenie rozliczenia zespołów spisowych z arkuszy spisowych z natury; 

e) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie m.in.: zmiany terminu 

inwentaryzacji, przeprowadzeniu inwentaryzacji w sposób uproszczony  na podstawie 

obliczeń technicznych lub szacunku), przeprowadzeniu spisów uzupełniających; 

f) kontrolowanie przygotowań do spisów oraz przebiegu spisów z natury; 
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k) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne w 

sprawie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych; 

l) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i sformułowanie wniosków w 

sprawie ich rozliczenia; 

ł) składanie sprawozdań opisowych z przebiegu inwentaryzacji. 

10. Do obowiązków zespołu spisowego należy: 

a) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie na wyznaczonym polu spisowym; 

b) uczestnictwo w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym; 

c) właściwe zabezpieczenie kontrolowanych pomieszczeń i obiektów na czas spisu; 

d) pobieranie za pokwitowaniem, a po zakończeniu inwentaryzacji rozliczenia się  

z arkuszy spisowych; 

e) pobieranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych; 

f) prawidłowe wypełnienie arkuszy spisowych i terminowe ich przekazanie 

Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

11. Podstawowym dokumentem wykorzystywanym w przeprowadzaniu inwentaryzacji jest 

arkusz spisu z natury. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. 

12. Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i 

wpisaniu do arkusza spisu z natury. 

13. Arkusz spisu z natury, w którym ujęto wyniki spisu powinien zawierać co najmniej: 

a) nazwę jednostki; 

b) kolejny numer arkusza spisowego; 

c) określenie rodzaju inwentaryzacji np. inwentaryzacja okresowa pełna, doraźna; 

d) określenie pola spisowego; 

e) kolejny numer pozycji arkusza; 

f) imiona i nazwiska członków zespołu spisowego; 

g) datę spisu oraz datę, na którą przeprowadza się spis jeżeli nie pokrywa się ona z datą spisu; 

h) ilość stwierdzoną w wyniku pomiaru oraz cenę inwentaryzowanego składnika majątku; 

i) treść (nazwa przedmiotu); 

j) własnoręczne podpisy osób dokonujących spisu z natury. 
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14. Błędy w arkuszach spisowych poprawia się wyłącznie poprzez skreślenie błędnego zapisu, 

tak aby pozostał on czytelny, i wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być 

podpisana przez osobę dokonującą spisu z natury. 

15. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan składników 

majątku składa komisji inwentaryzacyjnej (zespołowi spisowemu) pisemne oświadczenie 

stwierdzające, że wszystkie zrealizowane dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 

składników zostały ujęte w ewidencji oraz przekazane do referatu finansowego jednostki 

obsługującej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1. 

16. Zespoły spisowe wypełniają wszystkie kolumny arkuszy spisowych za wyjątkiem ceny  

i wartości. 

17. Liczenia, ważenia i pomiarów dokonuje członek zespołu spisowego w obecności osoby 

odpowiedzialnej za całość i stan składników majątku. 

18. Wpis do arkusza spisowego następuje bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu 

składnika majątku, w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie 

prawidłowości wpisu. 

19. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy umieszcza się klauzulę o 

treści: „Spis zakończono na pozycji nr ...”. 

20. Wycena spisanych składników majątku polega na przemnożeniu stwierdzonych podczas 

spisu z natury rzeczywistych ilości przez stosowaną w księgowości cenę ewidencyjną oraz 

ustaleniu ich łącznej wartości na potrzeby rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Przy wycenie 

środków trwałych za cenę należy uważać wartość początkową z ewidencji księgowej. 

21. Po dokonaniu wyceny należy ustalić różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu 

faktycznego podanego w arkuszach spisowych ze stanem wynikającym z ewidencji ilościowo-

wartościowej. 

22. Ilościowo-wartościowe różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w zestawieniach zbiorczych 

spisu z natury lub w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych. 

23. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 

a) nadwyżki, gdy stan rzeczywisty jest wyższy od ewidencyjnego, 

b) niedobory, gdy stan rzeczywisty jest niższy od ewidencyjnego, 
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c) szkody, gdy nastąpiła częściowa lub całkowita utrata pierwotnej wartości 

inwentaryzowanego składnika majątku. 

24. W zależności od przyczyn powstania, wynikających z wyjaśnień osób odpowiedzialnych 

materialnie oraz wniosków zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej niedobory 

kwalifikuje się na: 

a) ubytki naturalne – są to niedobory mieszczące się w granicach ustalonych norm ubytków 

naturalnych. Ubytki naturalne, to ilościowe straty powstałe wskutek procesów 

biochemicznych, powstałe z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych materialnie. 

Ubytki naturalne odnoszone są w ciężar kosztów, zaś nadwyżki na dobro pozostałych 

przychodów; 

b) niedobory nadzwyczajne – są to wszystkie niedobory, które nie zostały oddzielnie 

zakwalifikowane do ubytków naturalnych (np. niedobory powstałe na skutek 

nieodpowiednich warunków magazynowania, niewłaściwego opakowania, niedbałego 

obchodzenia się ze składnikami przy przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu, 

kradzieży, klęsk żywiołowych); 

c) niedobory i szkody zawinione stanowią niedobory i szkody powstałe z winy osób 

odpowiedzialnych materialnie za stan składników majątku lub innych osób, powstałe w 

wyniku działania lub zaniechania ze strony tych osób, szczególnie spowodowane brakiem 

troski o zabezpieczenie mienia jednostki; 

d) niedobory i szkody niezawinione, to ubytki naturalne powstałe w wyniku utraty wartości 

lub użyteczności składników, powstałe z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych 

materialnie, którym nie mogły one na ogół zapobiec. 

25. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja inwentaryzacyjna dokonuje klasyfikacji 

różnic inwentaryzacyjnych oraz niedoborów i szkód zawinionych lub niezawinionych  

a także mieszczących się w granicach norm ubytków naturalnych. Na tej podstawie komisja 

inwentaryzacyjna formułuje do kierownika jednostki (celem podjęcia przez niego decyzji) 

umotywowane wnioski, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych: 

a) w odniesieniu do nadwyżek na dobro pozostałych przychodów, zaś niedobór mieszczący 

się w normach ubytków naturalnych i niedoborów niezawinionych –  

w ciężar kosztów jednostki, 

b) przeprowadzenia na wniosek osób odpowiedzialnych materialnie, kompensat niedoborów 
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i nadwyżek stwierdzonych w ramach jednego spisu w podobnych składnikach majątku z 

wyłączeniem środków trwałych, 

c) obciążenia osób odpowiedzialnych materialnie za powstałe zawinione przez nich niedobory 

lub szkody, 

d) w przypadku niedoborów i szkód losowych różnice inwentaryzacyjne odnosi się  

na zyski lub straty nadzwyczajne. 

26. Wnioski zawarte w protokole z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zatwierdzone przez 

kierownika jednostki stanowią podstawę do: 

a) zaksięgowania rozliczonych różnic, urealnienia stanów ewidencyjnych, odniesienia na 

przychody lub koszty, 

b) obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych, 

c) dokonania kompensat niedoborów i nadwyżek, 

d) windykacji należności z tytułu niedoborów i szkód od osób odpowiedzialnych materialnie. 

27. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji 

zdawczo - odbiorczej w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, a kopię osoba materialnie 

odpowiedzialna. 

28. Czynności spisowe muszą odbywać się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za 

dane składniki majątku. Po zakończeniu spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan 

składników majątku objętych spisem składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik 

Nr 2. 

29. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 

a) środków trwałych, 

b) pozostałych środków trwałych, 

c) materiałów i zapasów majątku obrotowego, 

d) obcych środków trwałych. 

30. Inwentaryzacja materiałów luzem winna być przeprowadzana przy stanie zerowym, 

względnie przy możliwie najniższych stanach zapasów. Jeżeli osiągnięcie stanów zerowych nie 

jest możliwe, inwentaryzacja danych składników winna być przeprowadzona sposobem 
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obmiaru i przeważenia. 

31. Ilościowy stan rzeczowych składników majątku magazynowanych w zwałach określa się 

na podstawie obliczeń technicznych lub szacunków. W Zespole Szkół w Przesmykach na 

podstawie obliczeń technicznych można określać stany materiałów takich jak: węgiel, koks, 

brykiet, miał węglowy. 

32. Obliczenia techniczne lub szacunki przeprowadza się z należytą dokładnością przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach, a w razie braku takich pracowników – przez powołanych 

rzeczoznawców. Obliczenia techniczne lub szacunki powinny być uwidocznione na arkuszu 

spisowym lub specjalnym załączniku. Załącznik podpisują osoby dokonujące obliczeń i osoba 

odpowiedzialna materialnie za stan spisywanych składników. 

33. Jeżeli ustalony w sposób techniczny lub szacunkowo stan składników majątku nie różni się 

od stanu księgowego więcej niż 5%, stan księgowy przyjmuje się do rozliczenia jako stan 

faktyczny. 

34. Z chwilą zakończenia spisu z natury zespół spisowy opracowuje i składa łącznie z 

dokumentacją inwentaryzacyjną (arkusze spisowe, oświadczenia i inne dokumenty 

inwentaryzacyjne) sprawozdanie o przebiegu inwentaryzacji. 

35. Skutki inwentaryzacji rozliczane i ujmowane są w księgach roku obrotowego, na który 

przypadł termin inwentaryzacji. 

V. Inwentaryzacja drogą uzgadniania sald 

1. Uzgodnienie sald polega na potwierdzeniu sald aktywów wykazanych w księgach 

rachunkowych jednostki w drodze otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów 

pisemnych potwierdzeń ich prawidłowości oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

2. Uzgodnienie sald przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego w stosunku do: 

1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

2) zobowiązań i należności z kontrahentami, z tym że w przypadku rozpoczęcia 

inwentaryzacji uzgodnienie może być przeprowadzone na trzy miesiące przed końcem roku 

obrotowego a zakończone do 15 stycznia roku następnego, 

3) własnych składników majątkowych powierzonych innym jednostkom. 

3. Nie wymagają pisemnego uzgodnienia: 
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1) salda zerowe; 

2) rozrachunki z pracownikami; 

3) należności sporne i wątpliwe; 

4) należności publicznoprawne; 

5) należności wobec kontrahentów, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

4. Nie przewiduje się tzw. milczącego potwierdzenia salda. Uzgodnienie salda może odbywać 

się w różnych formach: 

1) pisemnej na ogólnie dostępnych drukach sporządzonych w dwóch egzemplarzach, 

2) poprzez potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną. 

5. Inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald dokonują pracownicy księgowości. 

6. Ujawnione, w trybie uzgodnień sald, ewentualne różnice między stanem wykazanym na 

potwierdzeniach sald a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz 

rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadała termin inwentaryzacji. 

VI. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji 

1. Aktywa i pasywa niepodlegające inwentaryzacji drogą spisu z natury lub uzgodnień sald, a 

także kwalifikujące się do inwentaryzacji tymi drogami, lecz niezinwentaryzowane za ich 

pomocą z różnych przyczyn, podlegają inwentaryzacji drogą porównania danych wynikających 

z ewidencji ze stosowną dokumentacją oraz weryfikacja ich należności. W ten sposób 

inwentaryzuje się również zobowiązania. 

2. Inwentaryzacji drogą porównania, weryfikacji i oceny realności sald pozostałych aktywów i 

pasywów dokonują pracownicy księgowości, wspomagani przez pracowników innych komórek 

merytorycznych, według stanu na 31 grudnia danego roku obrotowego lub na inny dzień 

kończący rok obrotowy. 

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji obejmuje (art. 26 ust. 1): 

1) wartości niematerialne i prawne - porównanie z posiadanymi umowami licencyjnymi, 

fakturami, sprawdzenie poprawności wyceny, przyjętych stawek amortyzacji, prawa do 

korzystania i dalszej przydatności; 

2) grunty,  środki trwałe trudno dostępne - protokoły zdawczo-odbiorcze, akty notarialne, 
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faktury i inne dokumenty merytoryczne, dane z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg 

wieczystych; 

3) środki trwałe w budowie - sprawdzenie z umowami, kosztorysami; 

4) środki pieniężne w drodze - sprawdzenie ich późniejszego wpływu na właściwe rachunki 

bankowe; 

5) długoterminowe aktywa finansowe - udziały w spółkach; 

6) rozrachunki publicznoprawne - porównanie sald końcowych należności i zobowiązań 

publicznoprawnych z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi, dowodami wpłaty, 

ewentualnie w razie wątpliwości uzyskanie potwierdzenia wpłat i zwrotów; 

7) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - sprawdzenie, czy saldo dotyczy ostatnich list płac, 

rachunków z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, dokonanych wypłat i rozliczenia 

potrąceń. 

4. Z dokonanego porównania danych ewidencji z właściwymi dokumentami oraz ich 

weryfikacji sporządzane są protokoły weryfikacyjne, przy czym w odniesieniu do zobowiązań 

potwierdzonych jednorazowo lub po wyjaśnieniach przez wierzycieli, nie sporządza się 

odrębnych protokołów weryfikacji, uznając za weryfikację proces doprowadzający do 

uzgodnienia salda. 

5. Ujawnione w toku weryfikacji sald ewentualne różnice między stanem rzeczywistym a 

stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. W przypadku 

rozbieżności koryguje się odpowiednio stany ewidencyjne. 

6. Osoby dokonujące bieżącej weryfikacji sald należności i zobowiązań potwierdzają fakt jej 

przeprowadzenia własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu rocznej inwentaryzacji sald 

należności i zobowiązań osoby którym powierzono jej przeprowadzenie dokonują potwierdzenia 

zgodności sald z dokumentacją źródłową zamieszczając na dokumencie inwentaryzacyjnym 

klauzulę „Sprawdzono i zweryfikowano z dokumentacją”, datę i podpis. 
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Rozdział 6 

OCHRONA I PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW KSIĄG 

RACHUNKOWYCH , UDOSTĘPNIANIE DANYCH I DOKUMENTÓW 

 

I. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych 

Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia 

pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to atestowane zamki zamontowane 

w drzwiach oraz zabezpieczenie drzwi i okien poprzez zamontowanie systemu alarmowego. 

Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są szafy. 

Szczególnej ochronie poddane są: 

1. sprzęt komputerowy, 

2. księgowy system informatyczny, 

3. kopia zapisów księgowych, 

4. dowody księgowe, 

5. dokumentacja inwentaryzacyjna, 

6. sprawozdania budżetowe i finansowe, 

7. dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się: 

1. odporne na zagrożenie nośniki danych oraz środki ich zewnętrznej ochrony; 

2. systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach 

komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów, przez okres nie krótszy jak 

wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych – 5 lat; 

3. odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach 

(imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość 

różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków 

danego pracownika); 

4 profilaktykę antywirusową; 

5. systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS) 

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za 

równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny 

informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji przez okres nie krótszy niż 
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5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 

II. Przechowywanie zbiorów 

W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe 

roczne, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na 

podstawie których następuje ustalenie podstawy emerytury lub renty), licząc od dnia, w którym 

pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (art. 125a ust. 

4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Dz.U.2020.53). 

III. Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości. 

Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości określa ustawa z dnia 29 

września 1994r. o rachunkowości oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.27.140). Na podstawie ww. aktów prawnych roczne sprawozdania budżetowe i 

sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu trwałemu (tzn. nigdy nie podlegają one 

zniszczeniu), a pozostałą dokumentację z zakresu rachunkowości należy przechowywać w 

Urzędzie co najmniej: 

1) dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości przez 5 lat od daty upływu jej 

stosowania; 

2)  księgi rachunkowe przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą; 

3) miesięczne, kwartalne i półroczne sprawozdania budżetowe przez 5 lat po upływie roku 

obrotowego, którego dotyczą; 

4) dokumenty inwentaryzacyjne przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą; 

5) pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat po roku obrotowym, którego 

dotyczą; 

6) dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych 

państw oraz organizacji międzynarodowych jest przechowywana przez okres określony w 

wytycznych zawartych w dokumentach odpowiedniego programu lub instrukcjach dotyczących 

źródeł finansowania danego projektu albo w umowie o dofinansowanie, chyba że przepisy 

krajowe zakładają dłuższy okres przechowywania niektórych z nich, to dla tych dokumentów 

stosuje się odpowiednio przepisy krajowe. 
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Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane 

zbiory (dokumenty) dotyczą. 

W przypadku zakończenia działalności jednostki na skutek: 

1) połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej – zbiory będą przechowywane 

przez jednostkę kontynuującą działalność, 

2) jej likwidacji – zbiory przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka. O miejscu 

przechowywania kierownik jednostki informuje właściwy organ prowadzący ewidencję 

działalności. 

IV. Udostępnianie danych i dokumentów. 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP, np. dowodów księgowych, jednostkowych 

sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości 

albo ich części udostępnia się na wniosek: 

1) w siedzibie Urzędu do wglądu - wymaga to zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez 

niego osoby, 

2) poza siedzibą Urzędu - wymaga to pisemnej zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez 

niego osoby oraz pozostawienia pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych 

dokumentów, z wyjątkiem sytuacji wynikających z odrębnych przepisów. 
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       Załącznik Nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 
 

 

 

 

........................................................... 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam niniejszym, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 

składników zostały przekazane do Referatu Finansów Jednostki Obsługującej i do chwili 

rozpoczęcia spisu z natury zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Referat Finansów 

Jednostki Obsługującej. 

 

 

 

 

 

 

............................................. 
 miejscowość, data 

 

 

       ..................................................................... 
          podpis 
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       Załącznik Nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 
 

 

 

 

........................................................... 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że jako osoba odpowiedzialna za powierzone mi mienie nie roszczę 

żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do Zespołu Spisowego w zakresie ilości i jakości 

zinwentaryzowanych składników majątkowych. 

Wszystkie składniki majątku znajdujące się w ...........................................................................  
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju 

zostały w mojej obecności spisane w arkuszach spisowych od nr ..................... do 

nr.........................................................................................................................  

i nie zgłaszam zastrzeżeń do Zespołu Spisowego. 

 

 

 

 

 

............................................. 
 miejscowość, data 

 

 

 

       ..................................................................... 
             podpis 
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 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr W.120.14.2020 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

Zespół Szkół w Łysowie 

POLITYKA 

RACHUNKOWOŚCI 
 

  

 

  

Zespół Szkół w Łysowie 

POLITYKA 

RACHUNKOWOŚCI 
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Rozdział 1 

 

WPROWADZENIE DO POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 

I. Postanowienia ogólne 

1) Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Przesmykach, zwany dalej „jednostką 

obsługującą”. 

2) Jednostką obsługiwaną jest Zespół Szkół w Łysowie, zwany dalej „jednostką obsługiwaną”. 

3) Zadaniem jednostki obsługującej jest zapewnienie jednostce obsługiwanej wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, polegającej w szczególności na: 

a) prowadzeniu rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

 opracowywanie i aktualizowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości; 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez ujmowanie w nich dowodów księgowych 

obrazujących zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym i systematycznym, 

zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości; 

 okresowe ustalanie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów 

i pasywów, jak również ujmowanie w księgach rachunkowych rozliczenia wyników 

inwentaryzacji; 

 wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 

 gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą o rachunkowości. 

b) prowadzeniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej, sprawozdawczości z procesów 

finansowych, sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywania sprawozdań 

odpowiednim jednostkom; 

c) bieżącej analizie wykonania planów finansowych; 

d)  rozliczaniu finansowym realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków 

zewnętrznych; 

e) przygotowaniu na potrzeby i według dyspozycji kierownika jednostki danych niezbędnych 

do sporządzenia przez niego projektów planów finansowych oraz zmian w planach 

finansowych; 
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f)  prowadzeniu obsługi rachunków bankowych poprzez wykonywanie dyspozycji 

zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi w oparciu o dyspozycje zatwierdzone przez 

kierownika jednostki; 

g)  prowadzeniu obsługi płacowej pracowników jednostki obsługiwanej; 

h) prowadzeniu obsługi finansowo – księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych; 

i) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i 

innymi kontrahentami; 

j)  prowadzeniu rejestru w zakresie podatku od towarów i usług, sporządzaniu deklaracji 

cząstkowej dla podatku od towarów i usług oraz pliku JPK; 

k) prowadzeniu ewidencji środków trwałych ; 

l)  prowadzeniu obsługi innych rozliczeń wynikających z przepisów prawa, w tym: 

 rozliczanie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego 

nauczycieli; 

 obsługa finansowo – księgowa wydzielonych rachunków dochodów i wydatków 

jednostki obsługiwanej. 

4) Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierownika jednostki obsługiwanej do 

dysponowania środkami publicznymi, zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i 

zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowo – 

płacowej, szkoleń oraz innych określonych obowiązującym prawem na zasadach 

wyłączności. 

II. Miejsce prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Księgi rachunkowe Zespołu Szkół w Łysowie prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy w 

Przesmykach mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 13. 

III. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych 

1) Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia. 

2) Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się: 

a) deklaracje ZUS, 

b) deklaracje dla podatku od towarów i usług, 

c) deklaracje PFRON, 
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d) deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

e) sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U.2019.1393), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 

(Dz.U.2014.1773) oraz sprawozdania finansowe na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342). 

3) W  Zespole Szkół w Łysowie sporządza się następujące sprawozdania: 

a) za okresy miesięczne: 

 Rb - 27S, Rb - 28S, 

b) za okresy kwartalne:  

 Rb -27S, Rb - 28S, Rb - 50N, Rb - 34S, Rb - N, Rb - Z, Rb - ZN, 

c) za okresy roczne: 

 Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - 50N, Rb - 34S, Rb - N, Rb - Z, Rb - ZN 

 bilans jednostki budżetowej, 

 rachunek zysków i strat jednostki, 

 zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

 informację dodatkową. 

IV. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1) Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a 

także innymi przepisami prawa. 

2) Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, przy użyciu technik 

komputerowych, bez pozostawiania miejsc pozwalających na dokonywanie dodatkowych 

wpisów lub zmianę istniejącego wpisu. 

3) Do ksiąg rachunkowych jednostki obsługiwanej danego okresu sprawozdawczego 

wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich 

dokonanie wpłyną do referatu finansowego jednostki obsługującej w nieprzekraczalnym 
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terminie do 8. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, a jeżeli dzień ten 

przypada na dzień wolny od pracy do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem (ze względu 

na termin złożenia sprawozdania miesięcznego Rb-28S - 10. dzień każdego miesiąca). 

Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania dotyczące danego roku, 

które wpłyną do jednostki obsługującej do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. O 

zaliczeniu zobowiązań do danego okresu sprawozdawczego decyduje data wpływu do 

Urzędu Gminy. 

4) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim, w walucie polskiej (w 

złotych i groszach) na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. 

5) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są na bazie programu komputerowego firmy 

Vendis Sp. z o.o. Wynagrodzenia sporządzane są za pomocą programu firmy Mikrobit 

natomiast deklaracje rozliczeniowe i ubezpieczeniowe ZUS za pomocą programu Płatnik. 

Tworzenie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz zarządzanie budżetem wspomaga 

system Besti@. Wartość środków trwałych (konto 011) i ich umorzeń (konto 071) 

ewidencjonuje się za pomocą programu Excel. Ponadto techniką ręczną prowadzi się 

ewidencje pozostałych środków trwałych (konto 013), zbiorów bibliotecznych (konto 014) i 

wartości niematerialnych i prawnych (konto 020). Poza systemem programu finansowo – 

księgowego ręcznie prowadzone są również kartoteki magazynowe ilościowo – wartościowe 

do konta 310 oraz kartoteki spłat pożyczek z ZFŚS. 

6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe jednostki 

obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 

– dziennik, 

– księgę główną (ewidencja syntetyczna), 

– księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 

– zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 

– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

7) Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : 

– zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim 

chronologicznie, 

– zapisy są kolejno numerowane w okresie roku co pozwala, na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 
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– sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 

– jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. 

8) Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: 

– podwójnego zapisu, 

– systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z 

zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie 

ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, 

– powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 

9) Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych 

kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą 

zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu 

ewidencji konta głównego. Na dowodach księgowych dokonywana jest dekretacja jedynie 

syntetyczna, natomiast wprowadzając dany dowód księgowy do ewidencji komputerowej 

zostaje on ujęty analitycznie na podstawie szczegółowych zapisów zatwierdzenia do wypłaty. 

10) Wpływy od podmiotów zewnętrznych dotyczące refundacji wydatków, takich jak zwrot za: 

energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, media, wynagrodzenia z PUP za osoby 

zatrudnione w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych przyjmuje się na 

dochody. Natomiast zwroty wydatków dokonywane między jednostkami Gminy Przesmyki 

przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków. 

11)  Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat 

abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone 

za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za 

pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na 

sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej 

jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, 

w którym został dokonany wydatek. 

12) Ponoszone koszty bieżące ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów 

i ich rozliczenie” według cen nabycia. Do kont tych prowadzi się szczegółową ewidencję 

analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
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wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

(Dz.U.2014.1053). 

13) Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z 

dowodami źródłowymi uważa się również zapisy w księgach rachunkowych 

wprowadzone automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerów, 

nośników danych lub tworzone według programu na podstawie informacji zawartych już 

w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione 

co najmniej następujące warunki: 

a) zyskują one trwałą postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych, 

b)  możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej 

za ich wprowadzenie, 

c) stosowana metoda zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania odnośnych danych 

oraz kompletność i identyczność zapisów, 

d) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający 

ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów 

księgowych. 

14)  Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno - kontrolną. Zdarzenia na 

nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach 

pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z 

dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich : 

– plan finansowy wydatków budżetowych, 

– zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 

– zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat, 

– wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

15) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego 

miesiąca i zawiera ono: 

– symbole i nazwy kont, 

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 

– sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego. 
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16)  Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest: 

– dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego, 

– dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 

17)  Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych 

wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, 

statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa, Urzędem Skarbowym i z 

ZUS, do których jednostka została zobowiązana. 

V. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych 

1) Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i 

rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości 

oraz z obowiązującej w jednostce instrukcji inwentaryzacyjnej. 

2) W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji: 

a) spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników i 

porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic 

inwentaryzacyjnych, 

b) uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom 

własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu 

wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych  różnic, 

c) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacja realnej wartości tych składników. 

 

3) Spisowi z natury zgodnie z instrukcją inwentaryzacji podlegają: 

a) nieruchomości zaliczone do inwestycji, 

b) rzeczowe składniki aktywów objęte ewidencją ilościowo-wartościową, w księgach 

inwentarzowych, 

c) znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, 

d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych. 

4) Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów 

pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie 

należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności 
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stanu podpisuje osoba, której zakres czynności obejmuje prowadzenie i analizę kont 

analitycznych oraz kierownik jednostki. Uzgodnienie stanu dotyczy: 

a) aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, 

b) należności od kontrahentów, 

c) należności z tytułu udzielonych pożyczek, 

 

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu 

udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne (obce) 

jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub 

zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości. 

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do: 

a) należności spornych i wątpliwych, 

b) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

c)  należności od pracowników, 

d) należności z tytułów publicznoprawnych, 

e) innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub 

uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe. 

 

5) Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie 

stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów 

niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy 

między innymi: 

a) wartości niematerialnych i prawnych, 

b) środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, 

c) środków pieniężnych w drodze, 

d) należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz 

publicznoprawnych, 

e) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, 

f) aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie ich 

spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe, 

g) gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, 

h) funduszu  jednostki oraz specjalnego (ZFŚS). 
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6) Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu: 

a) weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania 

poszczególnych tytułów praw majątkowych, 

b) sprawdzanie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza 

zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w 

ustawie o podatku dochodowym. 

7) Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe 

inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w 

minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze. 

8) Terminy inwentaryzacji składników majątkowych: 

1. Ustala się następujące terminy inwentaryzacji składników majątkowych: 

a) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia 

wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a także nieruchomości zaliczane do 

środków trwałych oraz inwestycje, 

b) co 2 lata: zapasy materiałów, produktów gotowych, półfabrykatów znajdujących się na 

strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową, 

c) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.: 

– środki pieniężne na rachunkach bankowych, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, 

–  środki pieniężne w kasie, 

2. Ustala się z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1. następujące terminy 

inwentaryzacji: 

a)  na dzień bilansowy każdego roku: 

–   aktywów pieniężnych, 

–   składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji, 

b) zawsze: 

–   w dniu zmiany osoby  materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, 

–   w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub 

zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. 
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Rozdział 2 

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

ORAZ USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO 

 

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869), 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) – dalej 

rozporządzenie. 

I. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki 

1) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o 

rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 

publicznych według niżej przedstawionych zasad. 

2) Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje 

się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących 

działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są stanowią inaczej. 

 

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w 

cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny 

w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej  
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w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z 

pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych 

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów 

umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia 

wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Zespół 

Szkół w Łysowie, jako jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, 

dokonuje umorzenia i amortyzacji WNiP jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie 

ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości 

początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a 

także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, ujmuje się tylko w 

pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. 

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych 

powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i 

oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują : 

a) środki trwałe; 

b) pozostałe środki trwałe; 

c) inwestycje (środki trwałe w budowie). 

 

Ad. a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o 

rachunkowości. 

1. Środki trwałe obejmują w szczególności: 

a) lokale będące odrębną własnością, 

b)  budynki, 

c)  budowle, 

d)  maszyny i urządzenia, 

e) środki transportu i inne rzeczy, 

f)  ulepszenia w obcych środkach trwałych. 
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2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:  

a)  w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie 

stanowią istotnej wartości, 

b)  w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w 

przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez 

rzeczoznawcę, 

c)  w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z 

uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 

d)  w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w 

niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 

e)  w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 

f)  w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w 

wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego 

środka. 

3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury, których się 

 nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych 

 ustalonych na dzień bilansowy. 

4. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 

a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, 

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. 

5. Podstawowe środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę budżetową środki trwałe 

o wartości początkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach podatkowych jako 

dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych oraz bez względu na 

wartość środki trwałe nabywane ze środków inwestycyjnych. 

6. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu 

amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego 

po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia 

jednostka dokonuje umorzenia i amortyzacji środków trwałych jednorazowo za okres 

całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz 
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wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na 

koniec roku. W przypadku sprzedaży, likwidacji lub przekazania środków trwałych umorzenie 

nalicza się na dzień wystąpienia w/w operacji. 

7. W jednostce budżetowej przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

8. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych 

dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi 

się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.  

9. Ulepszenie lub remont środka trwałego - środek trwały uważa się za ulepszony, gdy 

suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub 

modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują 

wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do 

używania. Ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego 

wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątku do wykorzystania go w innym 

niż pierwotny cel lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych wyrażające się w 

poprawie standardu użytkowego lub technicznego albo obniżce kosztów eksploatacji. 

Natomiast wydatki na remont środka trwałego z uwagi na odtworzenie jego pierwotnej 

wartości użytkowej nie powiększają początkowej wartości środka trwałego. Remont to 

działanie przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego. Remontem 

jest np. wymiana zużytych składników technicznych następująca w toku eksploatacji środka 

trwałego i będąca wynikiem tej eksploatacji. Do prac remontowych mogą zostać 

wykorzystane najnowsze materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. 

W przypadku remontu środka trwałego należy wpisać adnotację w księdze inwentarzowej, 

w którym roku miał miejsce remont i oznaczenie wymienionego sprzętu. 

Ad. b) Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, niespełniające 

kryteriów środków trwałych i WNiP, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania 

przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż rok, wycenia się według 

ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i 

prawne  finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia 

nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) . 
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 Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 

Bez względu na ich wartość prowadzimy dla tych środków trwałych księgi inwentarzowe. 

Zalicza się do nich: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i 

wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, 

c) sprzęt RTV i AGD 

d) meble i dywany, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu 

w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, między innymi: sprzęt 

komputerowy, kserokopiarki, niszczarki, faksy, sprzęt audiowizualny, sprzęt 

gospodarczy, wyposażenie placów zabaw. 

 Środki te ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki 

trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie 

to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych”. 

 

 Nie traktuje się jako pozostałe środki trwałe i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując 

w koszty w momencie zakupu, takich składników majątku jak w szczególności: 

a) materiały biurowe (spinacze, kalkulatory, aparaty telefoniczne, długopisy, dziurkacze, 

zszywacze, nożyce, pendrive itp.), 

b) odzież robocza, 

c) części zamienne wmontowane bezpośrednio do samochodów, maszyn i urządzeń, 

d) wyposażenie apteczki, 

e) materiały okolicznościowe: kwiaty sztuczne, wazony, puchary, łyżeczki, talerzyki, 

szklanki itp.), 

f) narzędzia gospodarcze (grabie, szpadle, wiadra, miotły, szczotki itp.) 

Przedmioty w/w i inne o niskiej wartości odpisuje się w koszty działalności w momencie 

zakupu i nie ujmuje na koncie 013. 
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Ad. c) Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, 

przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia 

pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone 

do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: 

a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi 

różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 

c) opłaty notarialne, sądowe itp., 

d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy. 

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów 

ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z 

realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności 

następujące koszty: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową, 

c) badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych 

terenu, 

d) przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży 

zlikwidowanych na nim obiektów, 

e) opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, 

f) założenia stref ochronnych i zieleni, 

g) nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 

h) ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, 

i) sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, 

j) inne koszty bezpośrednio związane z budową. 

 

3. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający 

znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, 

naukową lub artystyczną. Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych. 

Dobra kultury nie podlegają umarzaniu. 

 Przyjmowane są do ewidencji: 
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a) w przypadku zakupu w cenach nabycia/zakupu 

b) w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej, 

c) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w 

dokumencie o przekazaniu. 

 

4.  Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie 

dłuższym niż rok od dnia bilansowego. 

 Należności i udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym wyceniane są w kwocie 

wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne 

odpisy aktualizujące wartości należności (zasada ostrożności) według zapisów art. 35b ust.1 

ustawy o rachunkowości. 

 

5. Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe, do których zalicza się: 

a) materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne: surowce i inne materiały 

podstawowe, materiały pomocnicze, paliwa, części zamienne do maszyn i urządzeń, 

b) artykuły żywnościowe zakupione w celu dożywiania uczniów w ramach stołówki 

szkolnej i przedszkolnej. 

 Zakupione materiały i towary ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich 

nabycia i przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Jednostka prowadzi 

ewidencję ilościowo – wartościową. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów 

materiałów według cen zakupu. Artykuły spożywcze nabywane na potrzeby przedszkola i 

szkół odnoszone są w ciężar konta 330 – „Towary”, natomiast olej opałowy oraz ekogroszek  

- w ciężar konta 310 – „Materiały”. 

 

6.  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. 

 W jednostce obrót gotówkowy (ewidencja na koncie 101 „Kasa”) nie jest realizowany. Obrót 

gotówkowy dopuszcza się w szczególnych przypadkach: 

a) do kasy przyjmowane są wpłaty gotówkowe udokumentowane kwitami kasowymi K-104. 

Kwitariusz przychodowy K-104 stosowany jest do pobierania wpłat z tytułu opłaty 

dodatkowej za przedszkole. Dochody za przedszkole wpłacone gotówkowo 

odprowadzane są bezpośrednio na podstawowy rachunek bankowy jednostki; 
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b) do kasy przyjmowane są wpłaty gotówkowe udokumentowane kwitami kasowymi K-103, 

które są stosowane do pobierania opłat za żywienie. Dochody za żywienie odprowadzane 

są na rachunek wydzielony jednostki; 

c) z rachunku bankowego wypłacana jest gotówka, przeznaczona na pokrycie wydatków 

przeznaczonych na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów 

placówki. Cel wypłaty gotówki określony jest przy jej podjęciu. Zrealizowane wydatki 

budżetowe, w tym także środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych, 

podlegają ewidencjonowaniu  na koncie 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” 

(po stronie Ma), w korespondencji z kontem 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. 

Gotówkę z banku podejmuje kierownik jednostki na podstawie czeku gotówkowego z 

wzorami podpisów złożonych w banku.  

7. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od 

dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień 

bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o 

wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b 

ust. 1 ustawy o rachunkowości). 

 W jednostkach budżetowych należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem 

należności zahipotekowanych, ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”.  

 Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, 

z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie 

ustaw, które obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej 

na dzień bilansowy. 

 Odsetki od należności, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w 

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w wartości nominalnej. Zalicza 

się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W 

jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są 

rozliczone w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 
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9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z 

odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.   

 Zobowiązania w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad 

obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego 

ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. 

 Odsetki od zobowiązań, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmowane są w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia 

kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 

 Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej 

zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. 

10. Rezerwy w jednostce nie są tworzone. 

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. Rozliczenia 

międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są w jednostce tworzone. 

12. Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych 

postanowień, która spowoduje wykonanie: 

1) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 

oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do 

realizacji w roku następnym, 

2) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat. 
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TABELA STAWEK PROCENTOWYCH UMARZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Lp. Grupa Podgrupa Rodzaj Wyszczególnienie 
Stawka 

wg RRM 

Stawka 

obowiązująca 

w jednostce 

1. 1. 10 104 
Zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe 
2,5% 2,5% 

2. 1. 10 107 Budynki oświaty 2,5% 2,5% 

3. 1. 11 110 Budynki mieszkalne 1,5% 1,5% 

4. 2. 21 211 
Oczyszczalnie wód i 

ścieków 
10% 10% 

5. 2. 29 290 
Budowle sportowe i 

rekreacyjne 
2,5% 2,5% 

6. 4. 43 439 

Maszyny, urządzenia i  

aparaty ogólnego 

zastosowania 

10% 10% 

7. 4. 49 491 Zestawy komputerowe 30% 30% 

8. 8. 80 805 
Wyposażenie i sprzęt 

placówek oświatowych 
20% 20% 

II. Ustalenie wyniku finansowego 

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i jednocześnie w 

podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków. W związku z tak zorganizowaną ewidencją 

kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Wynik 

finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik 

finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w 

roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowanie na koncie w ciągu roku 

obrotowego oraz na końcu roku przedstawia się przy opisie konta 860 w zakładowym planie 

kont. Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
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stanowi wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób 

prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto. 
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Rozdział 3 

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Zespół Szkół w Łysowie prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. Plan 

kont zawiera wykaz kont księgi głównej zgodnie z planem kont bilansowych i pozabilansowych 

oraz z zasadami klasyfikacji zdarzeń. Podstawą planu kont księgi głównej stosowanego w 

jednostce jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.351) 

I. Zakładowy plan kont 

Księga główna zakładowego planu kont Zespołu Szkół w Łysowie obejmuje następujące konta: 

 

Konta bilansowe 

ZESPÓŁ 0 – MAJĄTEK TRWAŁY 

 011 - Środki trwałe 

 013 - Pozostałe środki trwałe w używaniu 

 014 - Zbiory biblioteczne 

 020 - Wartości niematerialne i prawne 

 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych 

 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

 

ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 

 

 130 - Rachunek bieżący jednostki 

 132 - Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych 

 135 - Rachunek środków funduszy specjalnych FŚS 

 141 - Środki pieniężne w drodze 
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ZESPOŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA 

 

 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 

 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 

 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

 225 - Rozrachunki z budżetami 

 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 240 - Pozostałe rozrachunki 

 

ZESPÓŁ 3 – MATERIAŁY I TOWARY 

 

 310 - Materiały 

 330 - Towary 

 

ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 

 

 400 - Amortyzacja 

 401 - Zużycie materiałów i energii 

 402 - Usługi obce 

 403 - Podatki i opłaty 

 404  Wynagrodzenia 

 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 409 - Pozostałe koszty rodzajowe 

 410 - Inne świadczenia finansowane z budżetu 

ZESPOŁ 7 – PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY 

 

 700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 

 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

 750 - Przychody finansowe 
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 751 - Koszty finansowe 

 760 - Pozostałe przychody operacyjne 

 761 - Pozostałe koszty operacyjne 

 

ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY 

 

 800 - Fundusz jednostki 

 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 860 - Wynik finansowy 

 

Konta pozabilansowe 

 

 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 

 994 - Wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

 999 - Zaangażowanie wydatków przyszłych lat 

II. Zasady funkcjonowania kont 

Konta bilansowe 

Zespół 0 — „Aktywa trwałe” 

Konta zespołu 0 – „Majątek trwały” – służą do ewidencji: 

1. rzeczowego majątku trwałego, 

2. wartości niematerialnych i prawnych, 

3. finansowego majątku trwałego, 

4. umorzenia majątku, 

5. inwestycji. 

Konto 011 – Środki trwałe 

Na koncie 011 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 

środków trwałych związanych w wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane w 
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czasie według stawek amortyzacyjnych wynikających z zasad przyjętych przez jednostkę 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości 

początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na 

koncie 071. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych 

środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz 

wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, przychody środków 

trwałych nowo ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenie wartości 

początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma 

ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, 

z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; ujawnione 

niedobory środków trwałych; zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych 

dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona dla konta  powinna umożliwić: ustalenie wartości 

początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, ustalenie osób lub komórek 

organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, należyte obliczenie umorzenia i 

amortyzacji. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w 

wartości początkowej. 

 

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe w używaniu 

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

pozostałych środków trwałych, nie podlegających księgowaniu na koncie 011 i 014, wydanych 

do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości 

w miesiącu wydania do używania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. 

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

wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z 

wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w 

szczególności: środki trwałe przyjęte do używania z zakupu, darowizny lub inwestycji; 

nadwyżki środków trwałych w używaniu; nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na 

stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek 
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likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcie z 

ewidencji syntetycznej; ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub jednostek 

organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto może wykazywać saldo Wn, 

które oznacza wartość początkową objętych ewidencją księgową pozostałych środków 

trwałych znajdujących się w używaniu. 

 

Konto 014 – Zbiory biblioteczne 

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

bibliotecznych.  

Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej zbiorów bibliotecznych z wyjątkiem ich umorzenia, które księguje się na 

koncie 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenie następujące w 

wyniku: zakupu lub nieodpłatnego otrzymania, ujawnienia nadwyżki. Na stronie Ma ujmuje się 

wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych powstałe na skutek: 

zmniejszenia w wyniku ubytku z tytułu likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub 

niedoboru.  

W zasobach bibliotecznych ewidencjonowane są podręczniki i materiały edukacyjne zakupione 

ze środków dotacji celowej. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej i są 

przekazywane uczniom. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów 

ćwiczeniowych przechowywane są listy potwierdzające odbiór tych materiałów. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan zbiorów bibliotecznych znajdujących 

się w jednostce. 

 

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne 

Na koncie 020 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności nabywane do gospodarczego 

wykorzystania licencje na programy komputerowe. 
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Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia 

stanu wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 

i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 

umorzenia WNiP zgodnie z przyjętymi zasadami, podział według ich tytułów i osób 

odpowiedzialnych.  

Konto 020 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w 

wartości początkowej. 

 

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w 

korespondencji z kontem 400. 

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

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

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

WNiP. 

 

Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w 

pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania, ewidencjonowanych na kontach 013, 014, 

020. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401. 

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

wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn 

ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie 

oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie 

Ma ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych i wartości 
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niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. 

Konto 072 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan umorzenia wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej 

wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

 

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie ( inwestycji) oraz 

rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. 

Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, 

jak i we własnym zakresie; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do 

używania, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz 

wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej; 

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

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

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

1) środków trwałych; 

2) wartości niematerialnych i prawnych; 

3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji. 

Na koncie 080 można zaksięgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych 

środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie 

kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie 

ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Konto 080 wykazuje saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 
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Zespół 1 — „Środki pieniężne i rachunki bankowe” 

Konta zespołu 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe” - służą do ewidencji: 

1. krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach, 

2. krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych w bankach, 

3. udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach 

pieniężnych, 

4. wszystkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

 

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki 

Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku 

bankowym jednostki z tytułu wydatków i otrzymanych środków z rachunku organu objętych 

planem finansowym oraz innych dochodów budżetowych według wartości nominalnej. 

Dodatkowo tworzone są subkonta zgodnie z podpisanymi umowami dotyczącymi projektów lub 

programów. 

Zapisy na tym koncie dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych, związku z czym 

musi zachodzić pełna zgodność zapisów pomiędzy jednostką a bankiem. Na koncie 130 

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

zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do 

sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych lub innych określonych w odrębnych 

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

jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: zrealizowane wydatki budżetowe według klasyfikacji 

budżetowej (w korespondencji z kontem 2,4) oraz okresowe przelewy zrealizowanych dochodów 

budżetowych (w korespondencji z kontem 222). Natomiast strona Wn konta 130 oznacza stan 

środków z rachunku organu otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki 

zgodnie z planem finansowym (w korespondencji z kontem 223), wpływy z tytułu 

zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (w korespondencji z kontem 221 lub 

innym właściwym kontem) oraz wpłaty należności od kontrahentów (w korespondencji z kontem 

201). 
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Na koniec każdego miesiąca saldo konta 130 uzgadniane jest ze stanem środków na rachunku 

bankowym. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych 

na rachunku bieżącym jednostki. Saldo tego konta jest równe saldu sald wynikających z 

ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

1. wydatków budżetowych: konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku; 

2. dochodów budżetowych: konto 130 w zakresie dochodów budżetowych  może wykazywać 

saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych, które do końca roku nie zostały 

przelane do budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków pieniężnych 

niewykorzystanych do końca roku (w korespondencji z kontem 223). 

Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega na koniec roku 

przeksięgowaniu na stronę ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800. 

Konto 130 posiada wyodrębnione subkonta o symbolach z literami D i W, gdzie D oznacza 

dochody,  natomiast W – wydatki. 

 

Podsyntetycznie konto 130 podzielone jest na: 

1) 130/D – rachunek łącznych dochodów jednostki 

2) 130/DK – rachunek bieżących dochodów Zespołu Szkół w Łysowie 

3) 130/DŁ – rachunek bieżących dochodów Przedszkola w Łysowie 

4) 130/DSR – rachunek bieżący dochodów - „Szkoła Równych Szans” 

5) 130/W – rachunek bieżący wydatków 

6) 130/W/Z – rachunek bieżący wydatków – zlecone 

7) 130/WSR – rachunek bieżący wydatków – „Szkoła Równych Szans” 

Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S są zgodne z obrotami 

kont: 130/W, 130/WSR oraz 130/W/Z. Saldo Wn konta 141 koryguje wartość wykonanych 

wydatków prezentowanych w tym sprawozdaniu.  

W przypadku sprawozdania Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” 

ujmuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – 
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subkonto dochodów (konta 130/DK oraz 130/DŁ). Natomiast w kolumnie „Dochody 

otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w 

okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty. 

Konto 132 – Rachunek dochodów własnych jednostki 

Konto to służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 

działalność oświatową. Księgowań na koncie 132 dokonuje się na podstawie dowodów 

bankowych, zachowując pełną zgodność z zapisami księgowymi banku. Na koncie 132 

obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt 

wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.  

Po stronie Wn konta 132 księguje się w szczególności: wpływy z tytułu darowizn, spadków 

środków pieniężnych, wpłat rady rodziców, odszkodowań (w korespondencji z kontem 760), 

naliczone przez bank oprocentowanie środków na rachunku bankowym (w korespondencji z 

kontem 750), opłaty za posiłki, czynsz za wynajem sali i pomieszczeń (w korespondencji z 

kontem 720). 

Po stronie Ma księguje się w szczególności: przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań oraz 

zwroty nadpłat (w korespondencji z kontem 201). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu 

poszczególnych tytułów do pozyskiwania dochodów oraz celów wydatków z nich 

finansowanych, grupując je według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 

a ponadto dostarczyć danych w przekrojach potrzebnych do sprawozdawczości budżetowej.  

Konto 132 posiada wyodrębnione subkonta o symbolach z literami D i W, gdzie D oznacza 

dochody,  natomiast W – wydatki. 

Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 

bankowym. Saldo konta ulega likwidacji poprzez odprowadzenie środków pieniężnych 

pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego na rachunek 

organu prowadzącego. 
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Konto 135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

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

środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którym dysponuje jednostka. 

Po stronie Wn księguje się w szczególności: spłatę należności z tytułu udzielonych pożyczek (w 

korespondencji z kontem 234,240), potrącenia dokonane na liście płac z tytułu udzielonych 

pożyczek, odsetki od środków na rachunku ZFŚS, otrzymane w danym roku odpisy na rachunek 

ZFŚS (w korespondencji z kontem 851), wpłaty z tytułu obciążeń związanych z udziałem w 

imprezie finansowanej ze środków ZFŚS (w korespondencji z kontem 234,240). 

Po stronie Ma księguje się w szczególności: wypłatę udzielonych pożyczek, wypłaty 

naliczonych świadczeń  (w korespondencji z kontem 234,240), zapłatę za faktury dotyczące 

kosztów działalności socjalnej (w korespondencji z kontem 201), zapłacone prowizje bankowe 

i opłaty za przelewy, zwrot z tytułu korekty odpisów (zmniejszających) na ZFŚS w roku 

bieżącym (w korespondencji z kontem 234,240) oraz zwrot nadpłaconych pożyczek. 

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

bankowym funduszu. 

 

Konto 141 – Środki pieniężne w drodze 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą a bankiem lub 

dwoma różnymi rachunkami bankowymi jednostki. Na stronie Wn konta 141 ujmuje się 

zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu 

środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki 

pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu 

sprawozdawczego. 

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

Zespół 2 — „Rozrachunki i roszczenia” 

Konta Zespołu 2 - „Rozrachunki i roszczenia” - służą do ewidencji: 

1. wszystkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń, 

2. rozliczeń środków budżetowych, 

3. rozliczeń środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
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4. wynagrodzeń, 

5. rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek, 

6. rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 może być prowadzona według 

podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup 

rozrachunków, rozliczeń oraz roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu 

należności i zobowiązań z podziałem według kontrahentów. 

 

Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

Na koncie tym ewidencjonuje się rozrachunki i roszczenia z tytułu dostaw, robót i usług jak 

również zaliczki (na podstawie np. umowy) na poczet dostaw, robót i usług. Konto 201 obciąża 

się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za 

powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość wydzielenia 

należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.   

 

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn, oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

 

Konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych 

Konto 221 przeznaczone jest do ewidencji należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych, 

których termin przypada na rok budżetowy. 

Na stronie Wn konta 221 księguje się przypisane należności z tytułu wymagalnych w danym 

roku dochodów budżetowych i zwrot nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wypłaconych lub 

orzeczonych do zwrotu. Na stronie Ma tego konta księguje się wpłaty należności z tytułu 

dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) uprzednio przypisanych należności.   

Konto 221 może wykazywać dwa salda: saldo Wn – stan należności z tytułu dochodów 

budżetowych oraz saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.   
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Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta księguje się przelewy uprzednio zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych, które przekazuje się w określonych terminach na rachunek bieżący samorządu 

terytorialnego (w korespondencji z kontem 130). Natomiast na stronie Ma konta 222 ujmuje się 

w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów 

budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. 

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

nieprzelanych do budżetu. Saldo konta ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do 

budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzekazanych do końca roku (w 

korespondencji z kontem 130). 

Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

Konto 223 służy do ewidencji  rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich.  

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności roczne przeniesienie na podstawie 

sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800 oraz 

zwrot niewykorzystanych środków budżetowych na rachunek budżetu samorządu 

terytorialnego. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków 

pieniężnych otrzymanych od dysponentów wyższego stopnia na pokrycie wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów 

i projektów ze środków europejskich (w korespondencji z kontem 130).  

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

na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo tego konta 

ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia 

środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku. 
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Konto 225 - Rozrachunki z budżetami 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i budżetami jednostki 

samorządu terytorialnego w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych własnych i 

wynikających z funkcji płatnika. 

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

zobowiązania wobec budżetu z tytułu w szczególności zaliczek na podatki pobrane przez 

jednostkę w cudzym imieniu (podatek dochodowy od osób fizycznych). 

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, 

które oznacza stan zobowiązań wobec budżetów. 

Ewidencja szczegółowa dla konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i 

zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 

Podsyntetycznie konto 225 podzielone jest na: 

1) 225/UMZ – rozrachunek z tytułu podatku od umowy zlecenie, 

2) 225/WO – rozrachunek z tytułu podatku od wynagrodzeń osobowych. 

 

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w 

szczególności z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na FP i 

PFRON. 

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań z tytułu 

składek, a na stronie Ma – zobowiązania, spłatę oraz zmniejszenie należności z tytułu 

rozrachunków publicznoprawnych. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza 

stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane 

są rozliczenia. 

Podsyntetycznie konto 229 podzielone jest na: 

1) 229/Z – pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
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Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

Na koncie 231 ewidencjonuje się rozrachunki z pracownikami jednostki i innymi osobami 

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

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

podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło i innych umów 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: przelewy wynagrodzeń, wartość 

wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, potrącenia wynagrodzeń 

obciążające pracownika, wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na liście wynagrodzeń. Na stronie 

Ma ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń: naliczenie wynagrodzeń, 

naliczenie zasiłków płatnych przez ZUS. 

Konto 231 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności od pracowników oraz saldo Ma, 

które oznacza stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. 

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczenia i zobowiązania wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia, wg wartości nominalnej. 

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności: wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do 

rozliczenia na wydatki, należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę 

świadczeń odpłatnych, należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 

zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma ujmuje się: wydatki wyłożone przez 

pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływy 

należności od pracowników. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda: saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz 

saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec pracowników. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów 

rozrachunków. 
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Konto 240 - Pozostałe rozrachunki 

Na koncie 240 ewidencjonuje się krajowe pozostałe należności, roszczenia oraz zobowiązania, 

które nie zostały objęte ewidencją na kontach 201 – 234, a w szczególności rozrachunki z tytułu 

pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konto 240 może służyć również do 

ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności 

funduszy celowych. 

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

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

roszczeń. Konto 240 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz 

saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Zespół 3 — „Materiały i towary” 

Konta Zespołu 3 - „Materiały i towary” - służą do ewidencji zapasów rzeczowych aktywów 

obrotowych w postaci materiałów (konto 310) i towarów (konto 330). Na kontach zapasów 

prowadzi się ewidencję materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i 

obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem 

odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia. 

Ewidencja wartościowa prowadzona do kont „Materiały” i „Towary” powinna zapewnić 

możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym 

powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych 

ewidencją ilościowo – wartościową także według ich poszczególnych rodzajów i grup. 

Konto 310 – Materiały 

Na koncie tym ewidencjonuje się zapasy materiałów znajdujących się w magazynach oraz we 

własnym i obcym przerobie. 

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a 

na stronie Ma – jego zmniejszenia. Z ewidencji można wyłączyć materiały nabyte w małych 

ilościach i o niewielkiej wartości, które bezpośrednio po zakupie przekazywane są do użycia. 
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Wartość takich materiałów księguje się na odpowiednim koncie kosztów bezpośrednio po ich 

nabyciu. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu, 

nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. Tak jak stan zapasów również przychody i 

rozchody na koncie 310 wycenia się według cen ewidencyjnych albo według cen zakupu lub 

nabycia. Do wyceny rozchodu materiałów stosuje się zasadę FIFO – pierwsze wchodzi, pierwsze 

wychodzi. 

Konto 330 –  Towary (przedszkole, stołówka szkolna) 

Konto 330 służy do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych i obcych oraz w 

punktach przerobu. Na stronie Wn konta ujmuje się przychody i zwiększenia wartości stanu 

zapasów towarów (artykułów spożywczych), a na stronie Ma – rozchody i zmniejszenia ich 

wartości. Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów towarów w cenach 

zakupu lub nabycia. 

Zespół 4 — „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w 

układzie rodzajowym i ich rozliczenie. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych 

w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenie uprzednio 

zarachowanych  kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. 

faktur korygujących). 

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

z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych sprawozdań 

określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Paragrafy klasyfikacji 

budżetowej wydatków zostały przyporządkowane do odpowiednich kont kosztów rodzajowych. 
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Konto zespołu 4 w ciągu roku wykazuje saldo Wn, które wyraża poniesione od początku roku 

koszty. Na koniec roku obrotowego salda tych kont przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Konto 400 – Amortyzacja 

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

niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo 

według stawek amortyzacyjnych. 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a na stronie 

Ma – zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych (w korespondencji z kontem 071) 

oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. 

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

poniesionych kosztów amortyzacji. Jednostka nalicza umorzenie jednorazowo za okres całego 

roku, a odpisy księgowane są pod datą 31 grudnia każdego roku. . 

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej i pomocniczej. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu 

zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych 

kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda 

poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. 

 

Podsyntetycznie konto 401 podzielone jest na: 

1) 401 - zużycie materiałów i energii, 

2) 401/Z - zużycie materiałów i energii – zlecone, 

3) 401/Ż – zużycie materiałów i energii (rachunek wydzielony) 

 

Koszty ewidencjonowane na koncie 401 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 421 – Zakup materiałów i wyposażenia 

b) 422 – Zakup żywności 

c) 424 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8061635-75D4-4EA4-B387-CC38F70BE272. Podpisany Strona 41



ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁYSOWIE - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  

 

42 

d) 426 – Zakup energii 

 

Konto 402 - Usługi obce 

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

działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty 

usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz 

na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. 

 

Podsyntetycznie konto 402 podzielone jest na: 

1) 402 - usługi obce, 

2) 402/Ż - usługi obce (rachunek wydzielony). 

 

Koszty ewidencjonowane na koncie 402 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 427 – Zakup usług remontowych 

b) 430 – Zakup usług pozostałych 

c) 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

 

Konto 403 – Podatki i opłaty 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów podatku akcyzowego, podatku od 

nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

opłat charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty 

administracyjnej. 

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

poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 

860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 403 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafie: 

a) 443 – Różne podatki i opłaty 
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Konto 404 – Wynagrodzenia 

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

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

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

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

wynagrodzenia brutto. Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych 

kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się 

je na konto 860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 404 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

b) 404 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

c) 417 – Wynagrodzenia bezosobowe 

 

Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

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

lekarskie, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej, odpis ZFŚS). 

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 

świadczeń z w/w tytułów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Ma konta ujmuje 

się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz 

pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło 

i innych umów, oraz na dzień bilansowy przeniesienie ich na konto 860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 405 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

b) 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne 

c) 412 – Składki na fundusz pracy 

d) 428 – Zakup usług zdrowotnych 
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e) 470 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

f) 444 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 

Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe 

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

ujęcia na kontach 400 – 405. 

Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów 

prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży 

służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy 

pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych 

kosztów operacyjnych. 

Na stronie Wn konta ujmuje się koszty poniesione z w/w tytułów, a na stronie Ma ich 

zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konta 

860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 409 obejmują w szczególności koszty kwalifikowane w 

paragrafach: 

a) 441 – Podróże służbowe krajowe 

b) 443 – Różne opłaty i składki (w zakresie ubezpieczeń majątkowych) 

 

Konto 410 – Inne świadczenia finansowane z budżetu 

Na koncie 410 ewidencjonuje się inne świadczenia finansowane z budżetu, w szczególności 

koszty klasyfikowane w paragrafie: 

a) 324 – Stypendia dla uczniów 

 

Na stronie Wn ujmuje się koszty poniesione z w/w tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenia 

oraz przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860. 

Zespół 7 — „Przychody, dochody i koszty” 

Konta Zespołu 7 - „Przychody, dochody i koszty” - służą do ewidencji: 
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1. przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów lub 

towarów, 

2. przychodów i kosztów operacji finansowych, 

3. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

4. przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 

potrzeb planowania, analizy oraz sprawozdawczości. 

Na koniec roku obrotowego salda kont zespołu 7 przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych oraz 

przeksięgowanie w końcu roku obrotowego przychodów z tytułu dochodów budżetowych na 

wynik finansowy, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów 

budżetowych (w korespondencji z kontem 221). 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

Podsyntetycznie konto 720 podzielone jest na: 

1) 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych 

2) 720/VS – przychody z tytułu dochodów budżetowych VAT 

 

Konto 750 - Przychody finansowe 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych nie stanowiących dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Ma 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności: 

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy 

oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od udzielonych 

pożyczek, dyskonto weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę 
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w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. Na stronie Wn konta 750 ujmuje się 

przeniesienie przychodów finansowych na koniec roku obrotowego (w korespondencji ze 

stroną Ma konta 860). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 

jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

Konto 751 - Koszty finansowe 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych w szczególności: wartości sprzedanych 

udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek od kredytów i pożyczek, 

odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie 

realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne 

różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się koszty z w/w tytułów, zaś na stronie Ma przeniesienie salda 

na wynik bilansowy oraz korekty zmniejszające ujęte wcześniej na stronie Wn konta 751 w 

korespondencji z kontami, na których uprzednio były ujęte koszty finansowe. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia wyodrębnienie w zakresie kosztów 

operacji finansowych – zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

  

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą 

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

kontach 720 i 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 

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

inwestycji; 

3) pozostałe przychody operacyjne do których zalicza się w szczególności: odpisane 

przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatnie 
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otrzymane środki obrotowe oraz przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie. 

Na stronie Wn ujmuje się przeksięgowanie salda konta 760 na wynik finansowy oraz korekty 

zmniejszające przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz środków trwałych w budowie. 

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

860 w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 

jednostki.  

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; 

2) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane 

przedawnione, umorzone i nieściągalne należności; odpisy aktualizujące od należności; 

koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki 

obrotowe; koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.   

Na stronie Ma ujmujemy przeniesienie kosztów operacji finansowych na koniec roku obrotowego 

na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

Zespół 8 — „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 

Konta Zespołu 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” - służą do ewidencji: 

1. funduszy, 

2. wyniku finansowego i jego rozliczenia, 

3. dotacji z budżetu, 

4. rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
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W ewidencji szczegółowej prowadzonej do poszczególnych kont zespołu 8 trzeba gromadzić 

informacje w przekrojach dostosowanych do ustalonego wzoru bilansowego, rachunku 

zysków i strat jednostki oraz wszelkich sprawozdań budżetowych.  

Konto 800 - Fundusz jednostki 

Na koncie 800 ewidencjonuje się równowartość majątku trwałego i obrotowego  Zespołu Szkół 

w Łysowie jako jednostki budżetowej i ich zmian. 

Na stronie Wn konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, a w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty 

bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych dochodów 

budżetowych z konta 222; 

3) różnice z aktualizacji środków trwałych - zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych (w korespondencji z kontem 011), zwiększenie wartości dotychczasowego 

umorzenia (w korespondencji z kontem 071) 

4) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji; 

5) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

6) inne zmniejszenia. 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się zwiększenia funduszu, a w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zyski 

bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223; 

3) różnice z aktualizacji środków trwałych – zwiększenie wartości ewidencyjnej środków 

trwałych (w korespondencji z kontem 011), zmniejszenie wartości dotychczasowego 

umorzenia (w korespondencji z kontem 071); 

4) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz inwestycji; 

5) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek. 
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu. Konto 800 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan 

funduszu jednostki. 

Podsyntetycznie konto 800 podzielone jest na: 

1) 800/ŚO – fundusz zasadniczy środków obrotowych 

2) 800/ŚT – fundusz zasadniczy środków trwałych. 

 

Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje 

się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnych”. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS, 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne 

rodzaje działalności socjalnej. 

Na stronie Wn konta 851 ujmuje się: koszty związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością 

socjalną, koszty z tytułu umorzenia pożyczek z ZFŚS lub innych należności, naliczenie podatku 

dochodowego od wypłaconych świadczeń. Na stronie Ma konta ujmuje się: naliczone i 

przekazane na wyodrębniony rachunek odpisy na ZFŚS, odpłatność pracowników za świadczenia 

socjalne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, naliczone oprocentowanie od 

udzielonych pożyczek 

Konto 851 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Konto 860 - Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego Zespołu Szkół w Łysowie jako jednostki 

budżetowej. W końcu roku pod datą 31 grudnia na konto to przenosi się salda kont zespołu 4 i 

7. 

Po stronie Wn konta 860 księguje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie poniesionych kosztów – w korespondencji z kontami zespołu 4; 
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2) przeksięgowanie kosztów finansowych – w korespondencji z kontem 751; 

3) przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych – w korespondencji z kontem 761; 

4) przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego – w korespondencji z kontem 800. 

Po stronie Ma konta 860 księguje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie przychodów finansowych – w korespondencji z kontem 750; 

2) przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych – w korespondencji z kontem 760; 

3) przeksięgowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych – w korespondencji z kontem 

720; 

4) przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za rok ubiegły pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego w korespondencji z kontem 800. 

Konto 860 wykazuje saldo Wn – strata netto lub saldo Ma – zysk netto, które w następnym roku 

pod datą przyjęcia bilansu przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Konta pozabilansowe 

Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane na kontach pozabilansowych nie wpływają na 

zmianę aktywów, pasywów i wyników działalności. Są one prowadzone ze względu na różne 

potrzeby jednostek, np. sprawozdawcze, rozliczeniowe lub kontrolne. Dane ujęte w ewidencji 

pozabilansowej nie są prezentowane w sprawozdawczości finansowej. Na kontach 

pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu, co oznacza, że ujmowane na tych 

kontach zdarzenia gospodarcze nie są ujmowane na dwóch kontach po przeciwstawnych 

stronach, tylko po jednej stronie konta pozabilansowego. Należy jednak dodać, że niektóre 

programy komputerowe do prowadzenia ewidencji księgowej wymagają podwójnego zapisu 

również w przypadku kont pozabilansowych. Wówczas wprowadza się konta techniczne, na 

które wprowadza się drugostronnie zapisy do zapisów dokonywanych na kontach 

pozabilansowych. 

 

Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

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

zmiany w ciągu roku.  

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się w szczególności w okresach miesięcznych 

równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych.  

Konto 980 posiada subkonto 980/Z, na którym ewidencjonuje się plan f inansowy 

wydatków budżetowych zleconych oraz jego zmiany.  

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego wydatków budżetowych, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej 

wydatków.   

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej konta 980 – „Plan finansowy 

wydatków budżetowych” dokonuje się na bieżąco pod datą zmiany planu finansowego 

(zarządzeniem Wójta lub uchwałą Rady Gminy). 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.   

Konto 980/D – Plan finansowy dochodów budżetowych 

Konto służy do ewidencji planu finansowego dochodów budżetowych własnych. Na stronie Ma 

konta ujmuje się plan dochodów jednostki oraz jego zmiany. 

Na stronie Wn konta księguje się równowartość zrealizowanych dochodów budżetu oraz wartość 

niezrealizowanych dochodów.  

Konto 994 – Wartość netto udzielonych zamówień publicznych 

Na tym koncie pozabilansowym ewidencjonowania się wartość netto udzielonych przez 

jednostkę zamówień publicznych. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), zwanej dalej „ustawą pzp”, zamawiający 

sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy 

pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie. Zakres sprawozdania określony został w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w 

rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
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(Dz.U.2016.2038), zwanym dalej „rozporządzeniem” do sporządzenia sprawozdania, o którym 

mowa w art. 98 ust. 1 ustawy pzp. 

Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych 

w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Zaangażowanie planu 

wydatków budżetowych następuje na podstawie złożonych zamówień, umów, wyroków 

sądowych i tytułów egzekucyjnych. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość zrealizowanych w danym kwartale wydatków 

budżetowych. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość 

umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 

wydatków budżetowych w roku bieżącym oraz wydatków bieżących bezumownych, które są 

jednocześnie zaangażowaniem. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych 

i zadań określonych w planie finansowym. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

Zaangażowanie wydatków ujmuje się zgodnie z datą podpisania dokumentu stanowiącego 

podstawę księgowania lub z datą dostarczenia go jednostki obsługującej (w przypadku 

dokumentów podpisanych wcześniej a dostarczonych później). 

Zaangażowanie wydatków z tytułu zawartych umów o pracę z pracownikami określa się na 

cały rok i księguje na podstawie dokumentu, który obejmuje zestawienie płac i pochodnych od 

płac na 1 stycznia. Podstawą ewidencji na stronie Ma konta 998 są również zapłacone faktury, 

rachunki lub inne drobne wydatki, dla których nie księgowano wcześniej umowy. 

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej konta 998 – „Zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego” dla pozostałych wydatków dokonuje się z 

częstotliwością miesięczną, w terminie do 8. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.  

Wszelkie korekty zmniejszające zaangażowanie wydatków dokonywane są zapisem czerwonym. 

31 grudnia na stronie Wn konta 998 - ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku budżetowym na podstawie miesięcznego sprawozdania o 

wydatkach budżetowych Rb-28S. Po tym księgowaniu dokonuje się szczegółowej analizy 

zaangażowanych środków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej i dokonanych 
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wydatków. Jeżeli zaangażowanie środków jest wyższe niż wykonanie wydatków i dotyczy lat 

następnych, różnicę na podstawie polecenia księgowania przenosi się jako zaangażowanie 

przechodzące na rok następny po stronie Wn konta 998 - Zaangażowanie wydatków 

budżetowych roku bieżącego, po stronie Ma konta 999 - Zaangażowanie wydatków 

budżetowych przyszłych lat. Po tym księgowaniu konto 998 nie wykazuje salda, natomiast 

konto 999 wykazuje saldo Ma. W roku następnym pod datą 1 stycznia część salda dotyczącą 

zaangażowania tego roku przenosi się na podstawie polecenia księgowania na stronę Ma konta 

998. 

Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w 

latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. Na 

stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Podstawą 

zapisu są: 

a) wieloletnie umowy inwestycyjne , 

b) umowy, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania i których termin zapłaty upływa w roku następnym 

Zaangażowanie wydatków lat przyszłych jest to wartość umów, decyzji i innych postanowień, 

których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w latach 

przyszłych. Pod pojęciem zaangażowania wydatków budżetowych lat przyszłych należy 

rozumieć wartość tych umów, decyzji i postanowień, które zostały zawarte na czas określony, 

zaś ich wartość została określona kwotowo lub jest możliwa do wyliczenia 

Na stronie Ma konta 999 pod data 31 grudnia ujmuje się również zobowiązania, które obciążają 

koszty bieżącego roku, lecz nie są wymagalne, więc obciążają plan finansowy następnego roku 

(Dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok budżetowy). 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i 

zadań planu finansowego. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma 

oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. 

Ewidencja księgowa na stronie Wn konta 999 dotycząca ujęcia równowartości zaangażowania 

wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy bieżącego roku, 
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dokonywana jest na początku roku. Polega na wyksięgowaniu, po dokonaniu szczegółowej 

analizy konta, części salda strony Ma konta 999 ustalonego na koniec poprzedniego roku, 

dotyczącej zaangażowania wydatków bieżącego roku i ujętych w planie finansowym jednostki 

na rok bieżący (Wn 999, Ma 998). Na koncie 999 dokonuje się również korekt zaangażowania. 

Korekty dotyczące zmniejszenia zaangażowania ujmuje się zapisem czerwonym. 

III. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 

 

I. konta bilansowe 

Na kontach syntetycznych obowiązuje zasada podwójnego zapisu, natomiast na kontach 

analitycznych zapisy są powtórzeniem zapisu z konta syntetycznego. Na kontach 

analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, polegający na tym, że księgowanie na koncie 

analitycznym jest wykonywane po tej samej stronie oraz w tej samej kwocie co na koncie 

syntetycznym, do którego konto jest prowadzone. 

Zgodność księgowania na kontach syntetycznych z kontami analitycznymi jest sprawdzana 

okresowo za pomocą zestawienia obrotów i sald kont analitycznych prowadzonych do konta 

syntetycznego. Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 

Stwierdzone błędy w zapisach podlegają skorygowaniu za pomocą storna na podstawie 

polecenia księgowania (PK). 

Stosuje się storno czerwone (ujemne). 

Polega ono na korekcie zapisem ujemnym zapisu błędnego. Zapis stornujący jest wykonywany 

po tej samej stronie konta co zapis błędny, a przy sumowaniu obrotów konta jest odejmowany. 

W celu udokumentowania zapisów księgowych stosuje się dowody księgowe wewnętrzne 

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej podlegającej ujęciu w księgach rachunkowych. 

Dowodem księgowym jest wydruk z systemu księgowo-finansowego dokumentu o symbolu PK. 

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości ustala się, że na ww. dowodzie księgowym 

można zaniechać zamieszczania podpisów wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub 

od której przyjęto składniki aktywów oraz stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania 

dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia 

dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za te 

wskazania. 
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II. konta pozabilansowe 

Na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu. 

IV. Zasady ochrony danych i ich zbiorów 

1. Przetwarzane dane podlegają szczegółowej ochronie ze względu na możliwość: 

a) całkowitej utraty danych, 

b) częściowej utraty danych, 

c) uszkodzenia danych podczas przetwarzania, 

d) celowego wprowadzenia błędnych danych przez osoby nieuprawnione, 

e) wejścia w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione. 

2. System ochrony danych i ich zbiorów 

1) Ochrona danych dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Łysowie oraz : 

– dowody księgowe, 

– księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych), 

– dokumenty inwentaryzacyjne, 

– sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe, 

przechowywane są w sposób należyty, chronione przed niedozwolonymi zmianami, 

uszkodzeniem, zniszczeniem, a także nieupoważnionym rozpowszechnieniem. 

2) Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań 

budżetowych i finansowych. 

Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w formie oryginałów w 

porządku z góry ustalonym i dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 

z podziałem na okresy sprawozdawcze i lata obrotowe, w formie ułatwiającej łatwe ich 

odszukanie. W podobny sposób przechowuje się dokumentację przyjętych zasad (politykę) 

rachunkowości, księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe), sprawozdania 

budżetowe i finansowe. Zbiory roczne dowodów księgowych i dokumentów 

inwentaryzacyjnych oznacza się ich nazwami rodzajów oraz symbolami lat i ich numerami w 
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zbiorach. Dokumenty księgowe dotyczące wydatków współfinansowanych ze środków 

unijnych (programy/projekty) są przechowywane zgodnie z zapisami umowy. 

3) Wprowadza się następujące zasady ochrony danych przed możliwością całkowitej lub 

częściowej ich utraty w wyniku różnych zdarzeń, a w szczególności: 

a) od kradzieży sprzętu komputerowego: pomieszczenie, w którym znajduje się komputer 

zawierający chronione dane musi być zamykane w okresie, gdy nie przebywa w nim żaden z 

pracowników oraz odpowiednio zabezpieczone przed możliwością włamania; 

b) od całkowitego zniszczenia sprzętu komputerowego w wyniku pożaru, zalania lub innych 

zdarzeń losowych: przechowywanie zapasowych kopii danych i programu instalacyjnego 

powinno być zgodne z ustalonymi zasadami, obowiązuje też zapewnienie nadzoru nad 

pomieszczeniem poza godzinami pracy; 

c) od uszkodzenia sprzętu komputerowego spowodowanego niewłaściwymi parametrami 

zasilania z sieci energetycznej: wymagane jest zapewnienie właściwego stanu instalacji 

zasilającej, stosowanie wyłącznie instalacji z uziemieniem oraz zasilaczy awaryjnych (tak 

zwanych UPS) lub co najmniej urządzeń zapewniających eliminację przepięć występujących 

w sieci energetycznej; 

d) od świadomego usunięcia danych z twardego dysku: obowiązuje maksymalne ograniczenie 

dostępu do komputera zawierającego dane księgowe, a także bezwzględny zakaz pozostawiania 

włączonego komputera w sieci bez opieki lub możliwości uruchomienia programu oraz 

dokonywania w nim jakiejkolwiek operacji z klawiatury bez podania hasła; 

e) od przypadkowego usunięcia danych przez użytkownika: obowiązuje szczególna uwaga przy 

wykonywaniu operacji usuwających zbiory (kasowanie, formatowanie); 

f) od przypadkowego usunięcia lub modyfikacji danych w wyniku działania innego programu 

(wirusa) obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania komputera do odtwarzania danych 

i uruchamiania programów z jakichkolwiek nośników nie poddanych uprzednio sprawdzeniu 

programem antywirusowym i bezpośrednich połączeń z rozległymi sieciami. 

4) Zasady ochrony danych w systemie finansowo-księgowym 

System finansowo – księgowy jest chroniony i zabezpieczony w następujący sposób: 
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a) Każdy pracownik referatu finansowego jednostki obsługującej ma własny identyfikator i hasło 

dostępu do serwera i następnie do programu finansowo - księgowego. 

b) Dane wprowadzone do systemu finansowo-księgowego są identyfikowane z 

użytkownikiem, który je wprowadził. 

c) Pracownik, który wprowadza dane do przelewów posiada własne hasło do otwierania systemu 

Home Banking i jednocześnie nie ma możliwości zaakceptowania wykonanych przelewów. 

Upoważnionych jest sześć osób do akceptowania przelewów, które mają złożone w banku wzory 

podpisów (zgodnie z kartą wzorów podpisów). Aby wysłać przelew do banku, do realizacji tej 

czynności muszą być złożone jednocześnie dwa podpisy osób upoważnionych. 
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Rozdział 4  

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

Dla zapewnienia prawidłowego obiegu dowodów stwierdzających dokonanie poszczególnych 

operacji gospodarczych i finansowych oraz zapewnienia właściwej kontroli wewnętrznej, ustala 

się instrukcję obiegu i kontroli dowodów finansowych obowiązującej w Zespole Szkół w 

Łysowie, którego obsługę rachunkowo - kasową prowadzi Urząd Gminy w Przesmykach. 

I. Dowody księgowe 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są prawidłowe dokumenty księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej: 

1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów (tylko oryginały); 

2) zewnętrzne własne – przekazane kontrahentom jako oryginał; 

3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące np. do wystornowania błędnego 

zapisu, przeniesienia rozliczonych kosztów, otwarcia ksiąg. 

2. Podstawą zapisów mogą być również dowody księgowe: 

1) zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych, które muszą 

być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; 

2) korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące); 

3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu księgowego. 

Dowodami takimi nie mogą być dokumentowane operacje gospodarcze, których przedmiotem 

są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług. 

4) rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 

3. Dokumenty te są podstawą zapisów księgowych dokonywanych w sposób zapewniający: 

1) rzetelne sprawdzenie i terminowe przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki; 

2) stworzenie podstaw zarządzania, kontroli oraz badania działalności gospodarczej, z 

uwzględnieniem legalności i celowości dokonywanych operacji gospodarczych; 

3) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i udowodnienia dopełnienia obowiązków. 

4. Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości prawidłowy dowód księgowy stwierdzający 

fakt dokonania operacji gospodarczej winien być: 

1) kompletny, zawierający co najmniej: 
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a) wiarygodne określenie wystawcy i wskazanie stron (nazwy i adres) uczestniczących w 

operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; 

b) określenie rodzaju dowodu księgowego i jego numeru identyfikacyjnego; 

c) datę dokonania operacji, a także datę sporządzenia dowodu, jeśli został wystawiony w 

terminie innym niż data operacji; 

d) opis operacji oraz jej wartość i ilość; 

e) podpisy osób upoważnionych – można zaniechać zamieszczania podpisu wystawcy na 

dowodzie księgowy, jeśli dopuszczają to przepisy szczególne. 

2) rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, 

wystawiony w sposób staranny, czytelny i trwały; 

3) wolny od błędów rachunkowych, wymazań i przeróbek. 

5. Prawidłowy dowód księgowy powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, 

formalno - rachunkowym i zatwierdzony do wypłaty, a na dowód sprawdzenia i zatwierdzenia 

podpisany przez osoby do tego upoważnione. 

 Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na zbadaniu, czy 

dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy wymieniona w dokumencie 

(dowodzie) operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarczego i zgodna z 

planem finansowym, ustaleniami zawartymi w umowie oraz z obowiązującymi przepisami 

(m.in. ustawa o zamówieniach publicznych). Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik 

jednostki obsługiwanej. 

 Kontrola dowodów pod względem formalno - rachunkowym polega na zbadaniu 

wiarygodności dokumentów, poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach 

oraz prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę (określenie rodzaju dowodu 

i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron  uczestniczących w operacji gospodarczej, 

datę wystawienia oraz datę lub czas dokonania operacji, właściwe określenie przedmiotu 

operacji, jej ilości i wartości, własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie 

operacji i jej udokumentowanie). Kontrola formalno - rachunkowa dokonywana jest przez 

upoważnionych pracowników jednostki obsługującej. Dokonanie kontroli dokumentu musi być 

odpowiednio potwierdzone datą i podpisem osoby sprawdzającej. Złożenie podpisu przez 

głównego księgowego oznacza, że przyjął on dyspozycję postawioną przez kierownika 

jednostki do wykonania. 
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 Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków kierownika jednostki, 

dysponenta poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dyrektora szkoły) oraz 

głównego księgowego lub pracowników przez nich pisemnie upoważnionych. 

6. Dowody księgowy winny być wystawione w sposób staranny, rzetelny i trwały. Opisy i 

podpisy na dowodach składane są odręcznie. 

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywań i przeróbek. Błędy w 

dowodach księgowych zewnętrznych i własnych można korygować przez wystawienie 

kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym 

uzasadnieniem, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku faktur VAT dokumentem 

korygującym są faktury VAT korygujące lub noty korygujące. Błędy w dowodach wewnętrznych 

poprawiane będą wyłącznie przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności 

skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty naniesienia poprawki oraz złożenie 

podpisu osoby dokonującej poprawki. 

8. Dowód księgowy powinien być również zakwalifikowany do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach 

rachunkowych (wskazanie podziałek klasyfikacji budżetowej oraz symboli kont księgowych i 

ich stron), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

II. Podział dowodów księgowych 

Wydatki powinny być uzasadnione pod względem legalności, celowości i gospodarności. 

Jednostka może dokonywać wydatków i zaciągać zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z 

tytułu umów i innych świadczeń tylko w granicach kwot przewidzianych w zatwierdzonych 

rocznych planach finansowych oraz w granicach jej aktualnych możliwości finansowych. Za 

podstawę dokonania wypłaty służą dowody uzasadniające wypłatę i odpowiadające wymogom 

zawartym w dziale I.– „Dowody księgowe” niniejszej instrukcji a mianowicie: 

– faktury i rachunki, 

– listy płac, 

– polecenia wyjazdów służbowych, 

– polecenie wypłaty wynikające z rozliczenia zaliczki itp., 

– polecenia przelewu środków finansowych, 

– inne dowody, 

Dokonanie wypłat bez podstawy jest niedopuszczalne. 
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Podstawowym kryterium podziału dowodów księgowych jest kwalifikacja wg operacji 

gospodarczych. Według tego podziału dowody finansowo – księgowe dzielą się na: 

1) dowody ruchu rzeczowych składników majątku trwałego, 

2) dowody kasowe i bankowe, 

3) dowody związane z obrotem materiałowym, 

4) dowody związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników. 

  

 Ad 1) Dowody księgowe ruchu rzeczowych składników majątku trwałego 

OT – przyjęcie środka trwałego do używania: dokument ten jest wystawiany w dniu faktycznego 

przyjęcia środka trwałego do eksploatacji przez bezpośredniego użytkownika odpowiedzialnego za 

gospodarkę środkami trwałymi. Sporządza się go w przypadku: zakupu środka trwałego 

niewymagającego montażu (faktura VAT dostawcy, protokół odbioru technicznego), zakupu 

środka trwałego wymagającego montażu (faktura VAT dostawcy, protokół odbioru 

technicznego oraz faktura VAT wykonawcy montażu), odbioru środka trwałego z inwestycji 

(faktura VAT wykonawcy i protokół odbioru technicznego), ujawnienia środka trwałego 

podczas inwentaryzacji (protokołu różnic inwentaryzacyjnych), darowizny. 

Dowód OT powinien zawierać: 

a) numer dowodu OT i datę przyjęcia do używania, 

b) nazwę środka trwałego i jego charakterystykę (rok budowy, nr fabryczny), 

c) symbol klasyfikacji środków trwałych oraz numer inwentarzowy, 

d) określenie dostawcy i dowodu dostawcy, 

e) miejsce użytkowania środka trwałego, 

f) wartość początkową (wartość brutto + koszty zakupu), stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu 

amortyzacyjnego, 

g) sposób ujęcia dowodu OT w księgach rachunkowych (dekretację księgową). 

Dowód OT podpisywany jest przez osobę, której powierzono pieczę nad przyjętym środkiem 

trwałym; załącznikiem do dowodu OT jest protokół odbioru technicznego, faktura zakupu, akt 

notarialny. 

Dowód OT powinien być wystawiony w co najmniej 2 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
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a) oryginał dla księgowości (stanowi podstawę do ewidencji środków trwałych w 

urządzeniach księgowych - księgach rachunkowych), 

b) kopia dla użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi, 

c) kopia dla zleceniodawcy w przypadku odbioru środka trwałego z inwestycji. 

 

PT – protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego – służy do udokumentowania 

nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce lub nieodpłatnego otrzymania od innej 

jednostki. 

Dowód PT powinien zawierać: 

a) nazwę środka trwałego, 

b) wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia, 

c) nazwę i adres jednostki przekazującej i otrzymującej środek oraz podpisy osób 

reprezentujących jednostki, 

Dowód PT sporządza się w co najmniej 3 egzemplarzach: 

a) w przypadku nieodpłatnego otrzymania środka trwałego: strona przekazująca środek trwały 

sporządza dokument PT i przesyła go do jednostki otrzymującej w celu podpisania 

odpowiednio przez Kierownika jednostki. Oryginał przeznaczony jest dla działu 

księgowości, pozostałe 2 egzemplarze otrzymuje każda ze stron; 

b) w przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego: jednostka przekazująca środek trwały 

sporządza dokument PT w 3 egzemplarzach, za stronę przekazującą dokument podpisuje 

Kierownik jednostki. Strona przejmująca po podpisaniu dokumentu PT jeden egzemplarz 

przekazuje do działu księgowości, pozostałe 2 egzemplarze otrzymuje każda ze stron. 

Otrzymany dowód „PT” jest podstawą do ewidencji środka trwałego w księgach 

rachunkowych. 

 

LT – likwidacja środka trwałego służy do udokumentowania likwidacji środka trwałego na skutek 

zużycia, zniszczenia, niedoboru lub sprzedaży. Dowód „LT” jest podstawą do wyksięgowania 

środka trwałego z ewidencji w księgach rachunkowych. 

Dowód LT powinien zawierać m.in.: 

a) numer i datę dowodu, 

b) nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy, 
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c) wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia, 

d) protokół wraz z decyzją o likwidacji środka trwałego, 

e) fakturę VAT – w przypadku sprzedaży, 

f) kwit złomu - w przypadku złomowania. 

Dowód „LT” wystawia się w 2 egzemplarzach na podstawie zatwierdzonego protokołu 

likwidacyjnego z przeznaczeniem oryginał – księgowość, kopia – użytkownik. 

 

Ad  2) Dowody obrotu kasowego i bankowego 

a) bankowy dowód wpłaty – służy do udokumentowania odprowadzenia z kasy na poszczególne 

rachunki bankowe. Wystawiany jest w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dla: jedna kopia dla 

wpłacającego, oryginał pozostaje w banku natomiast druga kopia wraz z wyciągiem bankowym 

zwracana jest dla szkoły. 

b) bankowy dowód wypłaty (czek) – stanowi polecenie skierowane do banku, aby ten wypłacił 

określoną kwotę osobie wskazanej przez uprawnionego wystawcę bankowego dowodu wypłaty. 

c) wyciąg z rachunku bankowego - odzwierciedla stan środków pieniężnych jednostki, służy do 

udokumentowania realizowanych płatności oraz otrzymanych środków na rachunkach bankowych 

jednostki. Wydruk wyciągu bankowego, wraz z załącznikami będącymi odzwierciedleniem 

dokonanych operacji na rachunku bankowym, podlega kontroli przez pracownika księgowości i 

stanowi podstawę zapisów księgowych. 

d) polecenie przelewu - wystawiane jest przez pracownika księgowości przy pomocy programu 

komputerowego „HOME BANKING” zgodnie z instrukcją obsługi tego programu. Sporządzone 

polecenia przelewów wysyłane są do banku za pomocą poczty elektronicznej. Podstawą 

wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu podlegającego zapłacie. 

e) kwitariusz przychodowy - druk stosowany w jednostkach oświaty do przyjmowania 

gotówkowych wpłat za świadczone przez jednostkę usługi (opłata stała, żywienie). Kwitariusz 

przychodowy jest znormalizowanym drukiem ścisłego zarachowania, ewidencja druków 

prowadzona jest w jednostce oświaty. Przyjmowania gotówki dokonuje upoważniony pracownik 

jednostki. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na podstawie innych dowodów niż kwitariusz oraz 

przez osoby nieupoważnione jest zabronione. Kwit wpłaty wypełnia się w trzech egzemplarzach: 

oryginał dla wpłacającego, pierwsza kopia dla referatu finansowego jednostki obsługującej, druga 
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kopia pozostaje w bloczku do celów kontrolnych w Zespole Szkół w Łysowie. Anulowane 

formularze dowodów kwitariusza przychodowego nie mogą być niszczone. Oryginał z pierwszą 

kopią dołączany jest do dokumentów przekazywanych do komórki finansowej (z adnotacją 

„anulowano” oraz datą i podpisem osoby, która go anulowała), druga kopia pozostaje w bloczku 

formularza. Przyjęcie gotówki z tytułu naliczonych przez upoważnionego pracownika jednostki 

odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dokonywanych przez rodziców lub opiekunów należy 

wyszczególnić na dowodzie wpłaty. W kolumnie „opłata bieżąca” należy wpisać kwotę 

wyliczonych odsetek. Kwitariusze przychodowe należy dostarczyć do księgowości do 15 dnia 

danego miesiąca. W szkole wykorzystywane są dwa rodzaje kwitariuszy:   

1) kwitariusz przychodowy K-103 – służy do udokumentowania wpłat za żywienie; 

2) kwitariusz przychodowy K-104 – służy do dokumentowania wpłaty opłaty dodatkowej za 

przedszkole. 

f) wniosek o zaliczkę służy do udokumentowania wypłaty zaliczki, np. na potrzeby 

administracyjno - gospodarcze, przewidywane koszty podróży służbowych, zakup materiałów. 

Wniosek o zaliczkę sporządzany jest w jednym egzemplarzu. Zaliczki mogą być udzielane jako 

okresowe, stałe lub jednorazowe. Zaliczki należy rozliczyć: 

1) po upływie okresu na jaki zostały udzielone, 

2) w terminie 14 dni od wykonania zadania, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, 

3) przed końcem roku budżetowego (najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku), 

4) przed ustaniem stosunku pracy. 

Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie zaliczki poprzednio pobranej. 

Nierozliczenie zaliczki w określonym terminie skutkuje potrąceniem nierozliczonej kwoty zaliczki 

z najbliższego wynagrodzenia pracownika (pracownicy, którym udzielane są zaliczki składają 

pisemną zgodę na potrącanie nierozliczonych zaliczek z ich wynagrodzenia). Zaliczki powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

g) rozliczenie zaliczki służy do udokumentowania rozliczenia gotówki. Rozliczenie zaliczki 

sporządza osoba, która zaliczkę pobrała. Do druku załącza się dowody (rachunki lub faktury) 

stwierdzające wydatkowanie gotówki. 
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h) polecenie wyjazdu służbowego służy do udokumentowania wypłaty naliczonych kosztów 

podróży służbowych. Podróż służbowa jest wykonywaniem zadania określonego przez 

pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w 

terminie i w miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Pracodawca, wydając 

polecenie wyjazdu służbowego, określa pracownikowi czas trwania podróży oraz środek 

lokomocji. W przypadku zapewnienia noclegów lub wyżywienia należy wskazać to na 

dokumencie. W przypadku korzystania przez pracownika z własnego samochodu do celów 

służbowych, pracownik przedstawia oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu. Zasady 

korzystania z własnego samochodu regulują odrębne przepisy. 

Rozliczenie kosztów podróży powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży 

służbowej. Osoba delegowana jest zobowiązana do potwierdzenia pobytu w miejscu 

delegowania. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia należy w 

rubryce „stwierdzenie pobytu służbowego” złożyć wyjaśnienie o powodzie jego braku, które 

potwierdza swoim podpisem osoba wydająca polecenie wyjazdu służbowego. W przypadku 

braku możliwości uzyskania dokumentu (rachunku) potwierdzającego inne wydatki związane 

z podróżą służbową, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym 

wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

 

Ad 3) Dowody związane z obrotem materiałowym 

Wykaz osobodni - dokument stosowany w jednostkach oświaty prowadzących magazyn 

artykułów spożywczych. Jest to sporządzany na bieżąco dokument potwierdzający rozchód 

ilościowo - wartościowy towaru z magazynu. W ostatnim dniu miesiąca pracownik jednostki 

obsługiwanej sporządza zbiorcze zestawienie rozchodu materiałów z magazynu, który 

zobowiązany jest dostarczyć do jednostki obsługującej do 5 dnia następnego miesiąca. 

Odbioru i przyjęcia materiałów i towarów można dokonać tylko na podstawie następujących 

dowodów: 

1) faktur lub not księgowych; 

2) protokołów odbioru; 

3) protokołów komisyjnego przyjęcia. 
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Gospodarka materiałowa jest objęta ewidencją ilościowo – wartościową przez pracownika 

księgowości, do obowiązków którego należy: 

1) prowadzenie kart materiałowych, oddzielnie dla każdego gatunku i każdej jednostki 

organizacyjnej; 

2) rejestrowanie w kartach przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów źródłowych. 

Ad 4) Dowody związane z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników 

1. Lista płac - jest dokumentem, na podstawie którego następuje wypłata wynagrodzeń, a także 

innych świadczeń jednorazowych, nagród, zasiłków. 

2. Dokumentacja płacowa dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostce 

obsługiwanej sporządzana i przechowywana jest w jednostce obsługującej. 

3. Dokumentami stanowiącymi podstawę naliczania wynagrodzeń są: 

a) umowa o pracę, która stanowi podstawę zatrudnienia i naliczenia wynagrodzenia, 

b) umowa zlecona lub umowa o dzieło (zawierane są z własnymi pracownikami lub osobami 

z zewnątrz na prace, które nie wchodzą do zakresu pracy pracowników etatowych), 

c) rachunek za wykonane prace zlecone, 

d) wnioski premiowe, nagrodowe, 

e) inne dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty należności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i regulaminami wewnętrznymi (np. wypłata nagród jubileuszowych, odprawy 

emerytalne, wypłata dodatków specjalnych, zwolnienia lekarskie, informacje o innych 

nieobecnościach pracowników), 

f) oświadczenie pracownika PIT-2 o miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

g) karty zadłużenia odnośnie do spłat pożyczek mieszkaniowych przyznanych pracownikom, 

h) informacje o zgodzie pracowników na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia składek na 

ubezpieczenie grupowe, spłat rat pożyczek mieszkaniowych, wkładów członkowskich i rat 

pożyczek w PKZP, składek członkowskich z tytułu przynależności do zakładowych 

organizacji związkowych i innych wskazanych przez pracownika, 

4. Osoba prowadząca kadry, na bieżąco informuje pracownika sporządzającego listy o 

wszelkich zmianach skutkujących zmianą wynagrodzenia. Ostateczne dostarczenie 
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dokumentacji do zamknięcie list płac następuje w terminie 5 dni roboczych przed ustalonym 

terminem wypłaty. 

5. Lista płac powinna zawierać: 

a) okres, za który naliczane jest wynagrodzenie, 

b) nazwisko i imię pracownika, któremu naliczane jest wynagrodzenie, 

c) wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem elementów składowych tego wynagrodzenia, 

d) kwoty odliczonych z wynagrodzenia składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, 

chorobowe, 

e) kwoty należnego zasiłku chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy, 

f) kwotę potrąconej z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

g) kwotę odliczonej od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

h) kwotę zaliczki na podatek dochodowy, 

i) wynagrodzenie netto, 

j) kwoty pozostałych potrąceń (np. składki kas zapomogowo-pożyczkowych, przelewy 

środków na ROR), 

k) kwotę wynagrodzenia do wypłaty, 

l) podsumowanie zbiorcze wszystkich elementów listy płac. 

6. Lista płac powinna być podpisana przez: 

a) osobę sporządzającą, 

b) osobę dokonującą kontroli merytorycznej – dyrektora jednostki lub osobą upoważnioną, 

c) osobę dokonującą kontroli formalno – rachunkowej, 

d) głównego księgowego, 

e) osobę zatwierdzającą - dyrektora jednostki lub osobą upoważnioną. 

Dopuszcza się potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej i zatwierdzenia list podpisem 

kwalifikowanym W tym przypadku listy płac mogą zostać przesłane elektronicznie do jednostki 

oświaty zabezpieczone hasłem dostępu. Kierownik jednostki winien niezwłocznie uzupełnić 

podpis na oryginale listy płac. 
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7. Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone 

do wypłaty listy płac są podstawą dokonania przelewów na konta bankowe pracowników oraz 

innych wierzycieli w zakresie potrąceń. 

8. Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

dopuszczalne jest potrącanie następujących należności: 

1) egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, 

2) egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych, 

3) kar pieniężnych wymierzanych przez pracodawcę. 

9. Naliczenie wypłat z funduszu bezosobowego dokonywane jest na podstawie rachunku 

wystawionego przez wykonawcę i podpisanego przez pracownika, który rzeczowo odbierał 

pracę. 

10. Do podstawowych dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń należą: 

1) zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA, 

2) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA, 

3) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA, 

4) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA, 

5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA. 

11. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie do jednostki obsługującej kompletnych 

dokumentów źródłowych do naliczenia list płac oraz dokumentów stanowiących podstawę do 

zgłoszenia w ZUS (umowy o pracę pracowników nowo zatrudnionych, informacje o zmianie 

w kodach pracowniczych, informację o nabyciu bądź utracie uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członków rodziny zatrudnionych pracowników, zawarte umowy zlecenia) 

ponosi dyrektor jednostki obsługiwanej. 

12. Na podstawie list płac jednostka obsługująca wysyła za jednostkę obsługiwaną miesięczne 

deklaracje rozliczeniowe do ZUS. Do podstawowych dokumentów związanych z rozliczeniem 

pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne należą: 

1) deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, 
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2) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, 

3) imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA, 

4) imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA. 

13. Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie list płac, terminowe przekazywanie 

deklaracji rozliczeniowych do ZUS (w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu 

sprawozdawczym) oraz prawidłowe i terminowe zgłaszanie, wyrejestrowywanie, dokonywanie 

zmian i korekt w ZUS za pośrednictwem programu Płatnik dla pracowników zatrudnionych w 

jednostce obsługiwanej ponoszą rzeczowo właściwi pracownicy jednostki obsługującej. 

14. Przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych odbywa się przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (tzw. podpis elektroniczny). 

15. Jednostka obsługująca na podstawie danych płacowych w porozumieniu z jednostką 

obsługiwaną w zakresie danych kadrowych przygotowuje dane do zbiorczego sprawozdania 

statystycznego GUS z zakresu zagadnień płacowych, tj. Z-03 i Z-06. Odpowiedzialność za 

terminowe i prawidłowe sporządzenie i przekazanie do GUS ww. sprawozdań ponoszą 

rzeczowo właściwi pracownicy jednostki obsługiwanej. 

16. Pracownicy jednostki obsługującej przygotowują i przesyłają drogą elektroniczną do urzędu 

skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszczególnych pracowników 

jednostek obsługiwanych, „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy” (PIT-11, PIT-40) w ustawowym terminie. Przekazanie dokumentów PIT wraz z 

imiennym wykazem do jednostki obsługiwanej następuje niezwłocznie po ich przygotowaniu 

– jednak nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu ustawowego. 

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe sporządzenie, przekazanie do urzędu 

skarbowego oraz do jednostki obsługiwanej ww. dokumentów ponoszą rzeczowo właściwi 

pracownicy jednostki obsługującej. Odpowiedzialność za terminowe wydanie dokumentów 

PIT pracownikowi ponosi dyrektor jednostki obsługiwanej. 

17. Pracownicy jednostki obsługującej przygotują i przekażą jednostce obsługiwanej dane 

niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania SIO w terminach wynikających z 

odpowiednich przepisów. 

18. Jednostka obsługująca na podstawie danych dotyczących stanu zatrudnienia w jednostce 

obsługiwanej, przekazanych przez osoby odpowiedzialne, dokonuje naliczenia i 
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odprowadzenia na wyodrębniony rachunek bankowy środków ZFŚS. W terminie do końca roku 

obrachunkowego dokonuje się ostatecznego naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS według 

faktycznego średniego zatrudnienia w jednostce obsługiwanej. Ostateczne naliczenie stanowi 

podstawę do dokonania stosownych rozliczeń pomiędzy kontem bankowym funduszu 

socjalnego a kontem budżetowym jednostki, z uwzględnieniem dokonania niezbędnych zmian 

w planie finansowym. 

III. Pozostałe dowody księgowe 

a) rachunki, faktury, noty zewnętrzne - sporządzane są za zakupione rzeczowe składniki majątkowe, 

roboty i materiały oraz towary i usługi. Opisane oraz sprawdzone pod względem merytorycznym 

rachunki, faktury i noty są dostarczane do księgowości niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed 

terminem płatności. Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiada Kierownik jednostki. Za 

opóźnienie w zapłacie spowodowane przetrzymaniem dokumentów księgowych ponosi 

odpowiedzialność pracownik, u którego znajdowały się dokumenty. Do udokumentowania operacji 

zakupu towarów i usług służą: faktury, faktury korygujące (wystawiane zawsze przez sprzedającego), 

faktury pro-forma, rachunki, noty księgowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. zaginięcia 

faktury lub jej zniszczenia, do udokumentowania operacji sprzedaży dopuszcza się duplikat faktury, 

który sporządza wystawca. 

Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za dokumentację dotyczącą danej faktury (rachunku) 

potwierdzającą dokonanie transakcji zgodnie z zamówieniami publicznymi, wymogami 

wynikającymi z procedur ISO, zasadami polityki rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

b) faktury własne, ich korekty i duplikaty sporządzają upoważnieni pracownicy jednostki na 

ogólnie dostępnych drukach, z zachowaniem terminów i zgodnie z treścią umowy. Dokumenty 

sporządza się w dwóch egzemplarzach: oryginał dla odbiorcy, kopia dla sekcji finansowej 

jednostki obsługującej. Faktury własne, ich korekty i duplikaty winny być sprawdzone pod 

względem merytorycznym przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną. 

Kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego pracownik wystawiający dokumenty sprzedaży 

jest odpowiedzialny za wykazanie w nich rzetelnych i prawidłowych danych pozwalających na 

właściwe określenie przedmiotu opodatkowania oraz innych elementów niezbędnych do 

określenia prawidłowej wysokości należności publicznoprawnej zgodnie z przepisami 

podatkowymi. 
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c) faktura elektroniczna – faktura wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie 

elektronicznym. Faktury sporządzone w formacie elektronicznym, np. w programie fakturowo-

księgowym lub edytorze tekstów, które nabywca otrzymał w formie papierowej, nie będą 

stanowiły faktury elektronicznej, natomiast faktury sporządzone w formie papierowej, które 

zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem w 

formacie PDF, mogą zostać uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa 

nie została przekazana nabywcy. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej wymaga zgody 

kontrahenta, przy czym przepisy nie określają sposobu w jaki musi być ona wyrażona. Tym 

samym możliwe jest wyrażenie zgody w postaci dokumentu w formie papierowej, pod postacią 

wiadomości przesłanej e-mailem, a nawet ustnie. Możliwa jest także tzw. akceptacja domniemana. 

W jej myśl wystarczy, że nabywca dokona płatności, aby przedsiębiorca mógł uznać, że klient 

akceptuje tę formę przesyłania dokumentów. Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, 

sprzedawca musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać, np. przy 

wykorzystaniu wiadomości e-mail, bezpiecznego połączenia EDI (Elektroniczna Wymiana 

Danych) lub za pośrednictwem portalu internetowego (m.in.: Platforma Elektronicznego 

Fakturowania) , do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem. Natomiast faktura może zostać 

uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy, czyli np. w momencie wpływu wiadomości e-mail 

na pocztę elektroniczną odbiorcy, czy też w chwili jej pobrania z portalu internetowego. Faktury 

mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem zapewnienia: 

1) autentyczności pochodzenia faktury - przedsiębiorca gwarantuje, że podmioty oznaczone 

na fakturze są uprawnione do jej wystawienia i odbioru, a wszelkie dane są poprawne, 

2) integralności treści - w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać, 

3) czytelności faktury - dokument musi być czytelny jeśli chodzi o formę, układ elementów, itp. 

d) nota korygująca - przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. 

Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej zgadza się z treścią noty korygującej, 

potwierdza jej treść podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury 

korygującej i odsyła jej kopię (oryginał pozostaje u wystawcy). Nota korygująca powinna być 

opatrzona napisem „Nota korygująca” 

e) nota księgowa - stanowi szczególną odmianę dowodu księgowego. Jest dowodem 

zewnętrznym własnym w jednostce wystawiającej ją dla kontrahenta lub dowodem 
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zewnętrznym obcym w jednostce otrzymującej ją od kontrahenta. Nota księgowa może być 

wystawiona m.in. w celu: obciążenia między jednostkami, obciążenia dłużnika lub uznania 

wierzyciela odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań, obciążenia kontrahenta 

karą umowną, obciążenia pracowników równowartością przypisanych im do zwrotu 

niedoborów szkód. Zamiast nazwy „nota księgowa” można stosować zamiennie określenia 

„nota obciążeniowa” lub „nota uznaniowa”. 

f) arkusz spisu z natury - arkusz spisu z natury jest drukiem ścisłego zarachowania, w którym 

ujmuje się rzeczywistą ilość poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, 

zważenie, zmierzenie oraz wycenę spisanych ilości. Spis z natury dotyczy: 

1) stanu zapasów artykułów żywnościowych - jednostki oświaty przeprowadzają spis z natury 

we własnym zakresie, minimum dwa razy w roku ( na 30 czerwca i na 31 grudnia) lub w 

razie zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie, kradzieży, pożaru lub innego 

uzasadnionego zdarzenia. Spisu z natury dokonuje komisja powołana przez Kierownika 

jednostki. Celem inwentaryzacji jest stwierdzenie zgodności ewidencji artykułów 

żywnościowych z ewidencją księgową oraz stanem rzeczywistym, 

2) środków trwałych i pozostałych środków trwałych. 

Arkusz spisu z natury należy sporządzić na piśmie w sposób czytelny i trwały. Dopuszcza się 

możliwość wygenerowania arkusza spisu z natury z systemu komputerowego 

g)  lista wypłat - stosuje się w przypadku regulowania zobowiązań finansowych wobec osób 

prawnych i osób fizycznych (m. in. wypłata stypendiów dla uczniów). 

h) oprócz wyżej scharakteryzowanych dokumentów, będących podstawą zapisów w księgach 

rachunkowych, za dowód księgowy uważa się także: 

1) polecenie księgowania - sporządzone w celu dokonania zapisu księgowego operacji 

zbiorczej lub wewnętrznej . Polecenie księgowania jest sporządzane do zaksięgowania list 

płac, rozliczeń świadczeń z ZUS i naliczenia pochodnych od wynagrodzeń, zestawienia 

rachunków dotyczących wypłat na podstawie umów zleceń, do przeksięgowania wydatków 

budżetowych między paragrafami, przy dokonywaniu zakupów gotówkowych z zaliczek 

lub korygowania błędnych zapisów księgowych w klasyfikacji budżetowej. Polecenie 

księgowania sporządza się również do zbiorczego syntetycznego zaksięgowania dowodów 
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przyjęcia składników majątkowych, do księgowania korekt i storn, rozliczenia 

inwentaryzacji i do księgowania przypisów i odpisów dochodów budżetowych. 

2) zestawienia przeksięgowań, 

3) sprawozdanie z dochodów i wydatków jednostki. 

IV. Podatek VAT 

1. Rozliczenie sprzedaży 

a) Podstawowymi dokumentami sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez jednostkę 

obsługiwaną na rzecz kontrahentów zewnętrznych są faktura i faktura korygująca. Fakturę 

wystawia się w momencie dokonania sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

dokonania sprzedaży, w co najmniej dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla odbiorcy, 

drugi dla jednostki obsługującej, dostarczony na stanowisko pracy ds. księgowości jednostki 

obsługującej celem zaksięgowania, niezwłocznie, lecz nie później niż do końca miesiąca 

sprawozdawczego, w którym nastąpiła transakcja sprzedaży. Faktura stwierdzająca dokonanie 

sprzedaży powinna zawierać co najmniej dane wymienione w przepisach wykonawczych do 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

b) Dokumentem sprzedaży dla transakcji wykonywanych pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Przesmyki lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a Gminą 

Przesmyki jest nota księgowa. Noty księgowe są wskazane do wystawienia przez jednostki 

obsługiwane a wystawione przez jednostkę obsługującą w momencie dokonania sprzedaży, 

jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, w co najmniej 

dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla odbiorcy, jeden – dla jednostki wystawcy. 

c) Transakcje dokonywane pomiędzy jednostkami Gminy Przesmyki lub pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi a Gminą Przesmyki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Ceny 

transakcyjne są więc cenami netto, do których nie dolicza się podatku VAT. 

d) Faktury sprzedaży ujmowane są w rejestrach sprzedaży prowadzonych dla celów podatku 

VAT. W oparciu o rejestry sporządzane są miesięczne zestawienia z wyszczególnieniem 

wartości sprzedaży netto, stawek podatku należnego oraz wysokości tego podatku. Rejestry 

sprzedaży są przekazywane do referatu finansowego Gminy Przesmyki w terminie do 15 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, celem ujęcia w deklaracji podatkowej VAT. 
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2. Rozliczenie zakupu 

a) Faktury zakupu dotyczące transakcji dokonywanych przez jednostkę obsługiwaną w związku 

z działalnością opodatkowaną oraz zakupy dokonane w związku z działalnością mieszaną, tj. 

na potrzeby zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej i niepodlegającej VAT, są 

ujmowane w rejestrze zakupu VAT. 

b) Faktury zakupu dotyczące transakcji dokonywanych przez jednostkę obsługiwaną, w 

związku z działalnością zwolnioną z VAT i niepodlegającą VAT, nie są ujmowane w rejestrze, 

lecz są wprowadzane bezpośrednio do programu księgowego jednostki. 

c) W oparciu o rejestry sporządzane są miesięczne zestawienia z wyszczególnieniem wartości 

zakupu netto, stawek podatku naliczonego oraz wysokości tego podatku. Rejestry zakupu są 

przekazywane do referatu finansowego Gminy Przesmyki w terminie do 10 każdego miesiąca 

za miesiąc poprzedni, celem ujęcia w deklaracji podatkowej VAT. 

V. Zasady finansowania i współfinansowania wydatku 

1. Wydatkiem budżetowym jest rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego 

jednostki, tj. rzeczywisty wypływ środków z jednostki. 

2. Rozliczenie zakupu okularów do pracy przy komputerze następuje na podstawie imiennej 

faktury bądź rachunku wystawionego na pracownika. 

4. Dofinansowanie studiów rozliczane jest na podstawie imiennej faktury bądź rachunku 

wystawionego na pracownika. W przypadku skierowania na studia i pełnego finansowania 

przez pracodawcę, faktura winna być wystawiana na jednostkę. 

5. Faktury i rachunki za kursy i szkolenia pracowników (np. rad pedagogicznych), finansowane 

w całości przez pracodawcę, winny być wystawiane na Gminę Przesmyki ze wskazaniem jako 

odbiorcy jednostki oświatowej. Refundowanie kosztów szkolenia lub kursu poniesionych przez 

pracownika, odbywa się na podstawie dokumentu wystawionego na pracownika. 

6. Dokonanie płatności w kwocie mniejszej niż wynika to z dokumentu księgowego możliwe 

jest w przypadku: 

1) otrzymania faktury korygującej – poddana kontroli faktura oraz zatwierdzona kwota do 

korekty stanowi podstawę pomniejszenia płatności przy kolejnej fakturze. Bieżąca, 
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zatwierdzona do wypłaty na pełną kwotę faktura, zostaje pomniejszona o kwotę potrącenia 

z faktury korygującej. 

2) współfinansowania z innych źródeł – oryginał faktury, zatwierdzony na pełną kwotę i 

zawierający szczegółowe informacje dotyczące sposobu współfinansowania, stanowi 

podstawę dokonania płatności; różnica płatna jest z innego źródła na podstawie kserokopii 

faktury i sporządzonego polecenia przelewu. 

3) współfinansowania ze źródeł prywatnych - pod warunkiem dołączenia dokumentu 

potwierdzającego opłatę różnicy lub całości faktury przez osobę prywatną. 

4) powstałej nadpłaty – na podstawie uzyskanej i potwierdzonej informacji od kontrahenta. 

5) na uzasadniony wniosek Kierownika jednostki. 

VI. Przepływ dokumentów 

1. Kwalifikacja dowodów księgowych tzw. dekretacja dokumentów, określa ogół czynności 

związanych z przygotowaniem dokumentów do księgowania, wydaniem dyspozycji co do 

sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. 

2. W kontroli dokumentów bierze udział szereg właściwych sekcji lub stanowisk pracy, na 

skutek czego zachodzi konieczność przekazywania dokumentów pomiędzy poszczególnymi 

komórkami lub stanowiskami pracy. 

3. Obieg dokumentów finansowo - księgowych obejmuje drogę dokumentów od chwili 

sporządzenia, względnie wpływu do księgowości, aż do momentu ich dekretacji i 

zaksięgowania. 

4. Poszczególne dokumenty mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dokumentu należy 

zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą. W tym celu należy stosować 

następujące zasady: 

1) przekazywać dokumenty tylko do tych osób, które istotnie korzystają z zawartych w nich 

danych, 

2) przestrzegać równomiernego obiegu wszystkich dokumentów w celu zapobiegania 

okresowemu spiętrzeniu się pracy ewidencyjnej, dążyć do skrócenia czasu 

przetrzymywania dokumentów. 
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5. Zasady prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych: 

1) Terminowości - należy przestrzegać terminu przekazania dokumentów pomiędzy 

poszczególnymi ogniwami oraz dążyć do skrócenia do minimum czasu przetwarzania 

dokumentów przez poszczególne ogniwa; 

2) Systematyczności - wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów 

powinno odbywać się w sposób systematyczny, ciągły, zapobiegający okresowemu 

spiętrzeniu prac; 

3) Częstotliwości - oznacza przepływ tych samych dokumentów przy określonej 

powtarzalności; 

4) Samokontroli obiegu - poszczególne ogniwa powinny kontrolować się nawzajem i 

wymuszać ciągły ruch obiegowy. 

VII. Postanowienia ogólne 

1. Faktury i rachunki stanowiące podstawę dokonania wydatków, zalicza się do danego okresu 

sprawozdawczego według następujących zasad: 

1) w ciągu roku do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, 

2) na koniec roku do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

Jeżeli termin ten jest dniem wolnym od pracy data ta przypada na kolejny dzień roboczy. 

2. Dokumenty księgowe przechowuje się w siedzibie jednostki obsługującej, zapewniając 

dostęp do nich wyłącznie dyrektorom jednostek, uprawnionym pracownikom oraz 

uniemożliwiając dostęp niepowołanym osobom poprzez odpowiednie zabezpieczenia i 

zamknięcie pomieszczeń służących do przechowywania dokumentacji. 

3. Wszystkie dowody księgowe po zaksięgowaniu składa się do segregatora w podziale na 

„paczki” księgowe, zachowując kolejność księgowania, co stanowi jednolity zbiór – Dziennik 

Główny. 

4. Dowody księgowe po okresie dwóch lat przekazuje się do archiwum zakładowego. 

5. Archiwizowanie - polega na kompletowaniu zbiorów dokumentów z poszczególnych 

okresów. Dokumenty składa się w teczki, skoroszyty, segregatory, zgodnie z numeracją RWA 

jednostki. Zbiory dokumentów powinny być oznaczone nazwą jednostki, ze wskazaniem roku 

obrotowego, którego dowody dotyczą oraz numerami tomów, znakiem wskazującym rodzaj 
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dokumentacji (np. dokumentacja płacowa, inwentaryzacyjna itd.) oraz symbolem 

kwalifikującym zbiór do odpowiedniej kategorii archiwalnej. Po uporządkowaniu dokumenty 

podlegają przekazaniu do archiwum jednostki obsługującej, znajdującego się w 

wyodrębnionych pomieszczeniach i prowadzonym przez osobę uprawnioną do archiwizowania 

pełnej dokumentacji wytworzonej w toku działalności jednostki. 

6. Wydanie dokumentów z księgowości już po zaksięgowaniu może nastąpić na podstawie 

pisemnego zezwolenia Kierownika. 

7. Bez zezwolenia prawo do wglądu do dokumentów księgowych i urządzeń księgowych ma 

Wójt i Skarbnik oraz pozostali pracownicy referatu finansowego. 
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Rozdział 5 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY INWENTARYZACJI AKTYWÓW I 

PASYWÓW 

I. Postanowienia ogólne 

1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa zasady, tryby i metody przeprowadzania inwentaryzacji 

aktywów i pasywów w jednostce, zasady wyceny tych składników oraz rozliczania 

inwentaryzacji. 

2. Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019. 351 ze zm.). 

3. Zasady opisywane w instrukcji mają zastosowanie w Zespole Szkół w Przesmykach. 

II. Cel przeprowadzenia inwentaryzacji 

1. Inwentaryzacja jest to zespół czynności pozwalających na ustalenie rzeczywistego stanu 

składników majątkowych jednostki. 

2. Inwentaryzację przeprowadza się w celu: 

a) doprowadzenia danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji 

ekonomicznych, 

b) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone 

mienie, 

c) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, 

d) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki, 

e) dokonanie oceny prawidłowości zabezpieczenia mienia. 

3. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie ujęte składniki aktywów i pasywów jednostki, a w 

szczególności: 

a) rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się środki trwałe oraz środki 

trwałe w budowie, 

b) wartości niematerialne i prawne, 

c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych: materiały i towary, 
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d) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, 

e) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

f) salda rozrachunków publicznoprawnych, 

g) salda rozrachunków z pracownikami, 

h) inne aktywa i pasywa. 

4. Funkcje inwentaryzacji: 

a) kontrolna – jest jedną z metod oceny skuteczności działania wewnętrznego systemu 

ewidencji i kontroli, 

b) informacyjna – jest cennym źródłem informacji dotyczącej sytuacji majątkowej jednostki, 

c) weryfikacyjna – dzięki niej dokonuje się weryfikacji realności ewidencji składników 

majątkowych, 

d) ochronna majątku – przeprowadzona w odpowiedni sposób jest skuteczną metodą 

zapobiegania niedoborom i niepożądanym stratom oraz działa prewencyjnie przed 

uszczupleniem poszczególnych składników majątkowych. 

III. Terminy i tryby przeprowadzania inwentaryzacji 

1. Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego (wyjątek 

stanowią aktywa pieniężne). 

2. Inwentaryzację rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, 

a kończy do 15 dnia roku następnego. 

3. Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. 

4. W jednostkach przeprowadza się następujące rodzaje inwentaryzacji: 

a) okresową (w tym roczną) – przeprowadzaną zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości, 

b) zdawczo – odbiorczą – przeprowadzaną każdorazowo w związku ze zmianą osób 

materialnie odpowiedzialnych, 

c) doraźną – przeprowadzaną w drodze spisu z natury w zależności od potrzeb lub na skutek 

zdarzeń losowych (np. włamanie, kradzież, kontrola zewnętrzna), które mogły 

spowodować zmiany stanu składników majątkowych jednostki. 

5. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów w jednostce ustala się w drodze: 

a) spisu z natury, polegającego na: zliczeniu, zważeniu, zmierzeniu, oglądzie rzeczowych 
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składników majątku i porównanie ich stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na 

wycenie różnic inwentaryzacyjnych, 

b) uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji, 

c) weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie 

ich z odpowiednimi dokumentami. 

6. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 

a) co 4 lata: w drodze spisu z natury znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, 

maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie oraz pozostałe 

środki trwałe będące na wyposażeniu jednostki; 

b) co 2 lata: w drodze spisu z natury, zapasy materiałów znajdujących się na strzeżonych 

składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową; 

c) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów. 

7. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 6, następujące terminy 

inwentaryzacji: 

a) na dzień bilansowy roku, z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w IV kwartale i 

zakończyć do 15 stycznia roku następnego, 

b) zawsze; w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, w 

sytuacji wystąpienia wypadków losowych (pożar, powódź) i innych, w wyniku których 

nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. 

8. Dokumenty inwentaryzacyjne przechowywane są w referacie finansowym jednostki 

obsługującej przez okres 5 lat od jej przeprowadzenia i rozliczenia. Po upływie tego terminu 

przekazywane są do archiwum zakładowego. 

IV. Inwentaryzacja drogą spisu z natury 

1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu inwentaryzacji, przed przystąpieniem do 

inwentaryzacji Dyrektor Zespołu Szkół  w Łysowie dokonuje: 

a) sprawdzenia czy oznakowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących 

w użytkowaniu pozwala na ich identyfikację, 

b) oceny przydatności poszczególnych składników majątkowych, 

c) likwidacji składników nie nadających się do dalszego użytkowania z powodu uszkodzenia, 

zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób i tryb 
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gospodarowania składnikami majątku ruchomego w jednostkach budżetowych. 

2. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się w oparciu o zarządzenie wydawane 

przez Kierownika jednostki obsługiwanej. 

3. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza komisja inwentaryzacyjna, spośród 

członków której wyznacza się zespoły spisowe przeprowadzające spis na wyznaczonych polach 

spisowych (czyli w miejscach użytkowania składników majątkowych). 

4. Zespół spisowy winien składać się z minimum 2 osób. W spisie z natury powinna 

uczestniczyć osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątkowe jej powierzone. Jeżeli 

w spisie, z ważnych przyczyn nie może brać udziału osoba materialnie odpowiedzialna, to w 

skład zespołu spisowego obowiązkowo wchodzą 3 osoby. 

5. W skład komisji inwentaryzacyjnej nie mogą wejść osoby, które ponoszą odpowiedzialność 

materialną za spisywane składniki majątku, pracownicy prowadzący ewidencję księgową 

spisywanych składników majątkowych oraz osoby odpowiedzialne za spisywanie składników 

majątku. 

6. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Przewodniczącym 

powinien być pracownik na stanowisku kierowniczym. Nie może nim być Główny Księgowy 

lub inny pracownik referatu finansowego. 

7. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się dla: 

a) druków ścisłego zarachowania, 

b) środków trwałych z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie 

utrudniony, 

c) pozostałych środków trwałych, będących na wyposażeniu jednostki, 

d) środków trwałych, będących własnością innych jednostek, 

e) niezużytych zapasów materiałów i towarów odpisywanych w koszty w momencie ich 

zakupu, 

f) materiałów i zapasów znajdujących się na terenie niestrzeżonym, 

g) środków trwałych postawionych w stan likwidacji, a fizycznie niezlikwidowanych. 

8. Do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy: 

a) ustalanie planu (harmonogramu) inwentaryzacji; 

b) wyznaczenie zadań dla członków komisji; 
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c) przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej a zwłaszcza arkuszy spisowych, 

protokołów inwentaryzacyjnych, tekstów oświadczeń pracowników materialnie 

odpowiedzialnych; 

d) wydanie zespołom spisowym arkuszy spisowych, odpowiednio ponumerowanych,  

za pokwitowaniem do rozliczenia; 

e) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji, dopilnowanie ich wykonania w 

określonym terminie; 

f) kontrolowanie przebiegu spisu z natury i prawidłowości wypełnienia arkuszy spisowych, 

g) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, zebranie odpowiednich 

wyjaśnień i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia; 

h) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i 

szkód zawinionych; 

i) przygotowanie dokumentacji przebiegu inwentaryzacji; 

j) zgromadzenie wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzenie ich 

kompletności; 

k) przekazanie Kierownikowi jednostki wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury w 

celu dokonania ich wyceny i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych; 

l) sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i rozliczenia prac 

inwentaryzacyjnych. 

9.  Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej należy: 

a) stawianie wniosków w sprawie powołania zespołów spisowych, zmian lub uzupełnień w 

ich składzie; 

b) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych; 

d) pobranie arkuszy spisowych i nadzór nad ich prawidłowym wypełnieniem; 

c) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji; 

d) prowadzenie rozliczenia zespołów spisowych z arkuszy spisowych z natury; 

e) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie m.in.: zmiany terminu 

inwentaryzacji, przeprowadzeniu inwentaryzacji w sposób uproszczony  na podstawie 

obliczeń technicznych lub szacunku), przeprowadzeniu spisów uzupełniających; 

f) kontrolowanie przygotowań do spisów oraz przebiegu spisów z natury; 
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k) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne w 

sprawie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych; 

l) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i sformułowanie wniosków w 

sprawie ich rozliczenia; 

ł) składanie sprawozdań opisowych z przebiegu inwentaryzacji. 

10. Do obowiązków zespołu spisowego należy: 

a) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie na wyznaczonym polu spisowym; 

b) uczestnictwo w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym; 

c) właściwe zabezpieczenie kontrolowanych pomieszczeń i obiektów na czas spisu; 

d) pobieranie za pokwitowaniem, a po zakończeniu inwentaryzacji rozliczenia się  

z arkuszy spisowych; 

e) pobieranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych; 

f) prawidłowe wypełnienie arkuszy spisowych i terminowe ich przekazanie 

Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

11. Podstawowym dokumentem wykorzystywanym w przeprowadzaniu inwentaryzacji jest 

arkusz spisu z natury. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. 

12. Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i 

wpisaniu do arkusza spisu z natury. 

13. Arkusz spisu z natury, w którym ujęto wyniki spisu powinien zawierać co najmniej: 

a) nazwę jednostki; 

b) kolejny numer arkusza spisowego; 

c) określenie rodzaju inwentaryzacji np. inwentaryzacja okresowa pełna, doraźna; 

d) określenie pola spisowego; 

e) kolejny numer pozycji arkusza; 

f) imiona i nazwiska członków zespołu spisowego; 

g) datę spisu oraz datę, na którą przeprowadza się spis jeżeli nie pokrywa się ona z datą spisu; 

h) ilość stwierdzoną w wyniku pomiaru oraz cenę inwentaryzowanego składnika majątku; 

i) treść (nazwa przedmiotu); 

j) własnoręczne podpisy osób dokonujących spisu z natury. 
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14. Błędy w arkuszach spisowych poprawia się wyłącznie poprzez skreślenie błędnego zapisu, 

tak aby pozostał on czytelny, i wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być 

podpisana przez osobę dokonującą spisu z natury. 

15. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan składników 

majątku składa komisji inwentaryzacyjnej (zespołowi spisowemu) pisemne oświadczenie 

stwierdzające, że wszystkie zrealizowane dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 

składników zostały ujęte w ewidencji oraz przekazane do referatu finansowego jednostki 

obsługującej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1. 

16. Zespoły spisowe wypełniają wszystkie kolumny arkuszy spisowych za wyjątkiem ceny  

i wartości. 

17. Liczenia, ważenia i pomiarów dokonuje członek zespołu spisowego w obecności osoby 

odpowiedzialnej za całość i stan składników majątku. 

18. Wpis do arkusza spisowego następuje bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego  stanu 

składnika majątku, w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie 

prawidłowości wpisu. 

19. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy umieszcza się klauzulę o 

treści: „Spis zakończono na pozycji nr ...”. 

20. Wycena spisanych składników majątku polega na przemnożeniu stwierdzonych podczas 

spisu z natury rzeczywistych ilości przez stosowaną w księgowości cenę ewidencyjną oraz 

ustaleniu ich łącznej wartości na potrzeby rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Przy wycenie 

środków trwałych za cenę należy uważać wartość początkową z ewidencji księgowej. 

21. Po dokonaniu wyceny należy ustalić różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu 

faktycznego podanego w arkuszach spisowych ze stanem wynikającym z ewidencji ilościowo-

wartościowej. 

22. Ilościowo-wartościowe różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w zestawieniach zbiorczych 

spisu z natury lub w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych. 

23. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 

a) nadwyżki, gdy stan rzeczywisty jest wyższy od ewidencyjnego, 

b) niedobory, gdy stan rzeczywisty jest niższy od ewidencyjnego, 
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c) szkody, gdy nastąpiła częściowa lub całkowita utrata pierwotnej wartości 

inwentaryzowanego składnika majątku. 

24. W zależności od przyczyn powstania, wynikających z wyjaśnień osób odpowiedzialnych 

materialnie oraz wniosków zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej niedobory 

kwalifikuje się na: 

a) ubytki naturalne – są to niedobory mieszczące się w granicach ustalonych norm ubytków 

naturalnych. Ubytki naturalne, to ilościowe straty powstałe wskutek procesów 

biochemicznych, powstałe z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych materialnie. 

Ubytki naturalne odnoszone są w ciężar kosztów, zaś nadwyżki na dobro pozostałych 

przychodów; 

b) niedobory nadzwyczajne – są to wszystkie niedobory, które nie zostały oddzielnie 

zakwalifikowane do ubytków naturalnych (np. niedobory powstałe na skutek 

nieodpowiednich warunków magazynowania, niewłaściwego opakowania, niedbałego 

obchodzenia się ze składnikami przy przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu, 

kradzieży, klęsk żywiołowych); 

c) niedobory i szkody zawinione stanowią niedobory i szkody powstałe z winy osób 

odpowiedzialnych materialnie za stan składników majątku lub innych osób, powstałe w 

wyniku działania lub zaniechania ze strony tych osób, szczególnie spowodowane brakiem 

troski o zabezpieczenie mienia jednostki; 

d) niedobory i szkody niezawinione, to ubytki naturalne powstałe w wyniku utraty wartości 

lub użyteczności składników, powstałe z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych 

materialnie, którym nie mogły one na ogół zapobiec. 

25. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja inwentaryzacyjna dokonuje klasyfikacji 

różnic inwentaryzacyjnych oraz niedoborów i szkód zawinionych lub niezawinionych  

a także mieszczących się w granicach norm ubytków naturalnych. Na tej podstawie komisja 

inwentaryzacyjna formułuje do kierownika jednostki (celem podjęcia przez niego decyzji) 

umotywowane wnioski, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych: 

a) w odniesieniu do nadwyżek na dobro pozostałych przychodów, zaś niedobór mieszczący 

się w normach ubytków naturalnych i niedoborów niezawinionych –  

w ciężar kosztów jednostki, 

b) przeprowadzenia na wniosek osób odpowiedzialnych materialnie, kompensat niedoborów 
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i nadwyżek stwierdzonych w ramach jednego spisu w podobnych składnikach majątku z 

wyłączeniem środków trwałych, 

c) obciążenia osób odpowiedzialnych materialnie za powstałe zawinione przez nich niedobory 

lub szkody, 

d) w przypadku niedoborów i szkód losowych różnice inwentaryzacyjne odnosi się  

na zyski lub straty nadzwyczajne. 

26. Wnioski zawarte w protokole z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zatwierdzone przez 

kierownika jednostki stanowią podstawę do: 

a) zaksięgowania rozliczonych różnic, urealnienia stanów ewidencyjnych, odniesienia na 

przychody lub koszty, 

b) obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych, 

c) dokonania kompensat niedoborów i nadwyżek, 

d) windykacji należności z tytułu niedoborów i szkód od osób odpowiedzialnych materialnie. 

27. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji 

zdawczo - odbiorczej w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, a kopię osoba materialnie 

odpowiedzialna. 

28. Czynności spisowe muszą odbywać się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za 

dane składniki majątku. Po zakończeniu spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan 

składników majątku objętych spisem składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik 

Nr 2. 

29. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 

a) środków trwałych, 

b) pozostałych środków trwałych, 

c) materiałów i zapasów majątku obrotowego, 

d) obcych środków trwałych. 

30. Inwentaryzacja materiałów luzem winna być przeprowadzana przy stanie zerowym, 

względnie przy możliwie najniższych stanach zapasów. Jeżeli osiągnięcie stanów zerowych nie 

jest możliwe, inwentaryzacja danych składników winna być przeprowadzona sposobem 
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obmiaru i przeważenia. 

31. Ilościowy stan rzeczowych składników majątku magazynowanych w zwałach określa się 

na podstawie obliczeń technicznych lub szacunków. W Zespole Szkół w Łysowie na podstawie 

obliczeń technicznych można określać stany materiałów takich jak: węgiel, koks, brykiet, miał 

węglowy. 

32. Obliczenia techniczne lub szacunki przeprowadza się z należytą dokładnością przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach, a w razie braku takich pracowników – przez powołanych 

rzeczoznawców. Obliczenia techniczne lub szacunki powinny być uwidocznione na arkuszu 

spisowym lub specjalnym załączniku. Załącznik podpisują osoby dokonujące obliczeń i osoba 

odpowiedzialna materialnie za stan spisywanych składników. 

33. Jeżeli ustalony w sposób techniczny lub szacunkowo stan składników majątku nie różni się 

od stanu księgowego więcej niż 5%, stan księgowy przyjmuje się do rozliczenia jako stan 

faktyczny. 

34. Z chwilą zakończenia spisu z natury zespół spisowy opracowuje i składa łącznie z 

dokumentacją inwentaryzacyjną (arkusze spisowe, oświadczenia i inne dokumenty 

inwentaryzacyjne) sprawozdanie o przebiegu inwentaryzacji. 

35. Skutki inwentaryzacji rozliczane i ujmowane są w księgach roku obrotowego, na który 

przypadł termin inwentaryzacji. 

V. Inwentaryzacja drogą uzgadniania sald 

1. Uzgodnienie sald polega na potwierdzeniu sald aktywów wykazanych w księgach 

rachunkowych jednostki w drodze otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów 

pisemnych potwierdzeń ich prawidłowości oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

2. Uzgodnienie sald przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego w stosunku do: 

1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

2) zobowiązań i należności z kontrahentami, z tym że w przypadku rozpoczęcia 

inwentaryzacji uzgodnienie może być przeprowadzone na trzy miesiące przed końcem roku 

obrotowego a zakończone do 15 stycznia roku następnego, 

3) własnych składników majątkowych powierzonych innym jednostkom. 

3. Nie wymagają pisemnego uzgodnienia: 
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1) salda zerowe; 

2) rozrachunki z pracownikami; 

3) należności sporne i wątpliwe; 

4) należności publicznoprawne; 

5) należności wobec kontrahentów, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

4. Nie przewiduje się tzw. milczącego potwierdzenia salda. Uzgodnienie salda może odbywać 

się w różnych formach: 

1) pisemnej na ogólnie dostępnych drukach sporządzonych w dwóch egzemplarzach, 

2) poprzez potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną. 

5. Inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald dokonują pracownicy księgowości. 

6. Ujawnione, w trybie uzgodnień sald, ewentualne różnice między stanem wykazanym na 

potwierdzeniach sald a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz 

rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadała termin inwentaryzacji. 

VI. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji 

1. Aktywa i pasywa niepodlegające inwentaryzacji drogą spisu z natury lub uzgodnień sald, a 

także kwalifikujące się do inwentaryzacji tymi drogami, lecz niezinwentaryzowane za ich 

pomocą z różnych przyczyn, podlegają inwentaryzacji drogą porównania danych wynikających 

z ewidencji ze stosowną dokumentacją oraz weryfikacja ich należności. W ten sposób 

inwentaryzuje się również zobowiązania. 

2. Inwentaryzacji drogą porównania, weryfikacji i oceny realności sald pozostałych aktywów i 

pasywów dokonują pracownicy księgowości, wspomagani przez pracowników innych komórek 

merytorycznych, według stanu na 31 grudnia danego roku obrotowego lub na inny dzień 

kończący rok obrotowy. 

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji obejmuje (art. 26 ust. 1): 

1) wartości niematerialne i prawne - porównanie z posiadanymi umowami licencyjnymi, 

fakturami, sprawdzenie poprawności wyceny, przyjętych stawek amortyzacji, prawa do 

korzystania i dalszej przydatności; 

2) grunty,  środki trwałe trudno dostępne - protokoły zdawczo-odbiorcze, akty notarialne, 
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faktury i inne dokumenty merytoryczne, dane z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg 

wieczystych; 

3) środki trwałe w budowie - sprawdzenie z umowami, kosztorysami; 

4) środki pieniężne w drodze - sprawdzenie ich późniejszego wpływu na właściwe rachunki 

bankowe; 

5) długoterminowe aktywa finansowe - udziały w spółkach; 

6) rozrachunki publicznoprawne - porównanie sald końcowych należności i zobowiązań 

publicznoprawnych z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi, dowodami wpłaty, 

ewentualnie w razie wątpliwości uzyskanie potwierdzenia wpłat i zwrotów; 

7) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - sprawdzenie, czy saldo dotyczy ostatnich list płac, 

rachunków z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, dokonanych wypłat i rozliczenia 

potrąceń. 

4. Z dokonanego porównania danych ewidencji z właściwymi dokumentami oraz ich 

weryfikacji sporządzane są protokoły weryfikacyjne, przy czym w odniesieniu do zobowiązań 

potwierdzonych jednorazowo lub po wyjaśnieniach przez wierzycieli, nie sporządza się 

odrębnych protokołów weryfikacji, uznając za weryfikację proces doprowadzający do 

uzgodnienia salda. 

5. Ujawnione w toku weryfikacji sald ewentualne różnice między stanem rzeczywistym a 

stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. W przypadku 

rozbieżności koryguje się odpowiednio stany ewidencyjne. 

6. Osoby dokonujące bieżącej weryfikacji sald należności i zobowiązań potwierdzają fakt jej 

przeprowadzenia własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu rocznej inwentaryzacji sald 

należności i zobowiązań osoby którym powierzono jej przeprowadzenie dokonują potwierdzenia 

zgodności sald z dokumentacją źródłową zamieszczając na dokumencie inwentaryzacyjnym 

klauzulę „Sprawdzono i zweryfikowano z dokumentacją”, datę i podpis. 
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Rozdział 6 

OCHRONA I PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW KSIĄG 

RACHUNKOWYCH , UDOSTĘPNIANIE DANYCH I DOKUMENTÓW 

 

I. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych 

Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia 

pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to atestowane zamki zamontowane 

w drzwiach oraz zabezpieczenie drzwi i okien poprzez zamontowanie systemu alarmowego. 

Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są szafy. 

Szczególnej ochronie poddane są: 

1. sprzęt komputerowy, 

2. księgowy system informatyczny, 

3. kopia zapisów księgowych, 

4. dowody księgowe, 

5. dokumentacja inwentaryzacyjna, 

6. sprawozdania budżetowe i finansowe, 

7. dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się: 

1. odporne na zagrożenie nośniki danych oraz środki ich zewnętrznej ochrony; 

2. systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach 

komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów, przez okres nie krótszy jak 

wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych – 5 lat; 

3. odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach 

(imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość 

różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków 

danego pracownika); 

4 profilaktykę antywirusową; 

5. systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS) 

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za 

równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny 

informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji przez okres nie krótszy niż 
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5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 

II. Przechowywanie zbiorów 

W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe 

roczne, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na 

podstawie których następuje ustalenie podstawy emerytury lub renty), licząc od dnia, w którym 

pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (art. 125a ust. 

4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Dz.U.2020.53). 

III. Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości. 

Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości określa ustawa z dnia 29 

września 1994r. o rachunkowości oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.27.140). Na podstawie ww. aktów prawnych roczne sprawozdania budżetowe i 

sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu trwałemu (tzn. nigdy nie podlegają one 

zniszczeniu), a pozostałą dokumentację z zakresu rachunkowości należy przechowywać w 

Urzędzie co najmniej: 

1) dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości przez 5 lat od daty upływu jej 

stosowania; 

2)  księgi rachunkowe przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą; 

3) miesięczne, kwartalne i półroczne sprawozdania budżetowe przez 5 lat po upływie roku 

obrotowego, którego dotyczą; 

4) dokumenty inwentaryzacyjne przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą; 

5) pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat po roku obrotowym, którego 

dotyczą; 

6) dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych 

państw oraz organizacji międzynarodowych jest przechowywana przez okres określony w 

wytycznych zawartych w dokumentach odpowiedniego programu lub instrukcjach dotyczących 

źródeł finansowania danego projektu albo w umowie o dofinansowanie, chyba że przepisy 

krajowe zakładają dłuższy okres przechowywania niektórych z nich, to dla tych dokumentów 

stosuje się odpowiednio przepisy krajowe. 
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Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane 

zbiory (dokumenty) dotyczą. 

W przypadku zakończenia działalności jednostki na skutek: 

1) połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej – zbiory będą przechowywane 

przez jednostkę kontynuującą działalność, 

2) jej likwidacji – zbiory przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka. O miejscu 

przechowywania kierownik jednostki informuje właściwy organ prowadzący ewidencję 

działalności. 

IV. Udostępnianie danych i dokumentów. 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP, np. dowodów księgowych, jednostkowych 

sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości 

albo ich części udostępnia się na wniosek: 

1) w siedzibie Urzędu do wglądu - wymaga to zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez 

niego osoby, 

2) poza siedzibą Urzędu - wymaga to pisemnej zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez 

niego osoby oraz pozostawienia pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych 

dokumentów, z wyjątkiem sytuacji wynikających z odrębnych przepisów. 
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       Załącznik Nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 
 

 

 

 

........................................................... 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam niniejszym, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 

składników zostały przekazane do Referatu Finansów Jednostki Obsługującej i do chwili 

rozpoczęcia spisu z natury zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Referat Finansów 

Jednostki Obsługującej. 

 

 

 

 

 

 

............................................. 
 miejscowość, data 

 

 

       ..................................................................... 
          podpis 
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       Załącznik Nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 
 

 

 

 

........................................................... 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że jako osoba odpowiedzialna za powierzone mi mienie nie roszczę 

żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do Zespołu Spisowego w zakresie ilości i jakości 

zinwentaryzowanych składników majątkowych. 

Wszystkie składniki majątku znajdujące się w ...........................................................................  
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju 

zostały w mojej obecności spisane w arkuszach spisowych od nr ..................... do 

nr.........................................................................................................................  

i nie zgłaszam zastrzeżeń do Zespołu Spisowego. 

 

 

 

 

 

............................................. 
 miejscowość, data 

 

 

 

       ..................................................................... 
             podpis 
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