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Wstęp
Ustawa	o	finansach	publicznych	stanowi,	że	jednostki	sektora	finansów	publicz-

nych	prowadzą	rachunkowość	zgodnie	z	przepisami	o	rachunkowości,	z	uwzględ-
nieniem	 zasad	 określonych	 w	 tej	 ustawie	 w	 zakresie	 dotyczącym	 planów	 kont	
i	szczególnych	zasad	rachunkowości	odnoszących	się	do	budżetu	państwa,	budże-
tów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	jednostek	budżetowych,	samorządowych	
zakładów	budżetowych,	państwowych	funduszy	celowych	oraz	państwowych	jed-
nostek	budżetowych	mających	siedzibę	poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej.

Szczególne	zasady	rachunkowości	jednostek	sektora	finansów	publicznych	do-
tyczą:

■■ ewidencji	wykonania	budżetu,
■■ ewidencji	wykonania	budżetu	w	układzie	zadaniowym,
■■ ewidencji	aktywów	trwałych	stanowiących	własność	Skarbu	Państwa	lub	jedno-

stek	samorządu	terytorialnego,
■■ wyceny	poszczególnych	składników	aktywów	i	pasywów,
■■ sporządzania	sprawozdań	finansowych	oraz	odbiorców	tych	sprawozdań.

Ustawa	o	finansach	publicznych	zawiera	delegację	dla	Ministra	Finansów	do	
określenia	dla	budżetu	państwa,	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	jed-
nostek	budżetowych,	samorządowych	zakładów	budżetowych,	państwowych	fun-
duszy	celowych	oraz	państwowych	jednostek	budżetowych	mających	siedzibę	poza	
granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	drodze:

■■ rozporządzeń	–	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont,	a	także	
zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	dla	organów	podatkowych	jednostek	sa-
morządu	terytorialnego,

■■ zarządzenia	–	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	dla	organów	podatkowych	
podległych	 Ministrowi	 Finansów,	 w	 zakresie	 poboru	 i	 rozliczenia	 podatków,	
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opłat,	 wpłat	 z	 zysku	przedsiębiorstw	państwowych	 i	 jednoosobowych	 spółek	
Skarbu	Państwa	oraz	innych	niepodatkowych	należności	budżetowych,	do	któ-
rych	ustalania	lub	określania	są	uprawnione	organy	podatkowe.

Przepisy wykonawcze powinny uwzględniać potrzebę zapewnienia przej-
rzystości planów kont oraz charakter działalności prowadzonej przez te jed-
nostki.

Z	wieloletnich	obserwacji	autora	wynika,	że	nie	wszystkie	rozwiązania	przy-
jęte	w	przepisach	wykonawczych	w	zakresie	 szczególnych	zasad	 rachunkowości	
spełniają	oczekiwania	osób	odpowiedzialnych	za	prowadzenie	rachunkowości.	Za-
strzeżenia	odnoszą	się	zarówno	do	przejrzystości	planów	kont,	jak	i	do	uwzględ-
nienia	charakteru	działalności	prowadzonej	przez	te	jednostki.	Szczególne	zasady	
rachunkowości,	poza	regulacjami	zawartymi	w	tekstach	rozporządzeń,	występują	
w	dużym	stopniu	w	załącznikach	do	tych	aktów	normatywnych,	głównie	w	opisach	
kont,	oraz	wynikają	z	układu	wzorów	składających	się	na	jednostkowe	sprawozda-
nie	finansowe	sporządzane	przez	poszczególne	jednostki.

W	Poradniku	opisano	szczególne	zasady	rachunkowości	budżetowej	wynikają-
ce	z	przepisów	wykonawczych	wprowadzonych	w	życie	na	podstawie	upoważnień	
zawartych	w	ustawie	o	finansach	publicznych,	z	jednoczesnym	wskazaniem	na	sła-
be	strony	przyjętych	rozwiązań	i	przedstawieniem	propozycji	zmian	obowiązują-
cych	regulacji	(propozycje	autora	podano	w	ramkach	i	wyróżniono	kursywą).
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1.  Szczególne zasady rachunkowości  
– normy ogólne

Jednostki	 sektora	 finansów	 publicznych	 są	 zobowiązane	 do	 prowadzenia	 rachunko-
wości	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	(dalej:	uor),	
z	uwzględnieniem	zasad	określonych	w	ustawie	z	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicz-
nych	(dalej:	uofp).

Przepisy	uor	stosuje	się	m.in.	do	wymienionych	z	nazwy	jednostek	sektora	finansów	
publicznych,	 takich	jak:	gminy,	powiaty,	województwa,	 i	 ich	związków,	a	 także	do	pań-
stwowych,	gminnych,	powiatowych	i	wojewódzkich	jednostek	budżetowych,	do	gminnych,	
powiatowych	i	wojewódzkich	zakładów	budżetowych	oraz	do	państwowych	funduszy	ce-
lowych.	Do	wymienionych	podmiotów,	zgodnie	z	art.	80	ust.	1,	nie	stosuje	się	przepisów	
rozdziału:

■■ 5	„Sprawozdania	finansowe	jednostki”,
■■ 6	„Skonsolidowane	sprawozdania	finansowe	grupy	kapitałowej”,
■■ 7	„Badanie,	 składanie	do	właściwego	 rejestru	 sądowego,	udostępnianie	 i	 ogłaszanie	

sprawozdań	finansowych”.
Jednostki	organizacyjne	sektora	finansów	publicznych,	posiadające	osobowość	praw-

ną,	prowadzą	rachunkowość	na	zasadach	określonych	w	uor	jako	inne	osoby	prawne.

Plany	kont	dla	budżetu	państwa,	budżetów	jednostek	samorządu	 terytorialnego,	 jed-
nostek	 budżetowych,	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych,	 państwowych	 funduszy	
celowych	oraz	państwowych	 jednostek	budżetowych	mających	 siedzibę	poza	granicami	
Rzeczypospolitej	Polskiej	powinny	uwzględniać,	że:

■■ dochody	i	wydatki	ujmuje	się	w	terminie	ich	zapłaty,	niezależnie	od	rocznego	budżetu,	
którego	dotyczą,

■■ ujmuje	się	również	wszystkie	etapy	rozliczeń	poprzedzające	płatność	dochodów	i	wy-
datków,	a	w	zakresie	wydatków	i	kosztów	–	także	zaangażowanie	środków,

■■ odsetki	 od	 nieterminowych	 płatności	 nalicza	 się	 i	 ewidencjonuje	 nie	 później	 niż	 na	
koniec	każdego	kwartału,

■■ wyceny	składników	aktywów	i	pasywów	wyrażonych	w	walutach	obcych	dokonuje	się	
nie	później	niż	na	koniec	kwartału.

Szczególne	 zasady	 rachunkowości	 wynikają	 z	 rozporządzenia	 Ministra	 Finansów	
z	5	lipca	2010	r.	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	dla	budże-
tu	państwa,	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	jednostek	budżetowych,	samo-
rządowych	zakładów	budżetowych,	państwowych	funduszy	celowych	oraz	państwowych	
jednostek	budżetowych	mających	siedzibę	poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej	(da-
lej:	rozporządzenie	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont).
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2.  Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu 
państwa

Budżet	państwa	określa:
■■ łączną	 kwotę	 prognozowanych	 podatkowych	 i	 niepodatkowych	 dochodów	 budżetu	

państwa,
■■ łączną	kwotę	planowanych	wydatków	budżetu	państwa,
■■ kwotę	planowanego	deficytu	budżetu	państwa	wraz	ze	źródłami	jego	pokrycia,
■■ łączną	kwotę	prognozowanych	dochodów	budżetu	środków	europejskich,
■■ łączną	kwotę	planowanych	wydatków	budżetu	środków	europejskich,
■■ wynik	budżetu	środków	europejskich,
■■ łączną	kwotę	planowanych	przychodów	budżetu	państwa,
■■ łączną	kwotę	planowanych	rozchodów	budżetu	państwa,
■■ planowane	saldo	przychodów	i	rozchodów	budżetu	państwa,
■■ limit	zobowiązań	z	tytułu	zaciąganych	kredytów	i	pożyczek	oraz	emitowanych	papie-

rów	wartościowych.
Z	wykonania	budżetu	państwa	nie	sporządza	się	bilansu.

2.1. Ewidencja wykonania budżetu państwa
Ustalenie	deficytu	budżetu	państwa	oraz	nadwyżki	lub	deficytu	budżetu	środków	euro-

pejskich	następuje	na	odrębnych	kontach	księgowych	w	zakresie	faktycznie	(kasowo)	zrea-
lizowanych	podatkowych	i	niepodatkowych	dochodów	i	wydatków	budżetu	państwa	oraz	na	
odrębnych	kontach	księgowych	w	zakresie	faktycznie	(kasowo)	zrealizowanych	dochodów	
i	wydatków	budżetu	środków	europejskich	(§	3	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	za-
sad	rachunkowości	oraz	planów	kont).

2.2.  Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont dla budżetu 
państwa

W	rozporządzeniu	Ministra	Finansów	z	28	lipca	2006	r.	w	sprawie	szczególnych	zasad	
rachunkowości	oraz	planów	kont	dla	budżetu	państwa,	budżetów	jednostek	samorządu	tery-
torialnego	oraz	niektórych	jednostek	sektora	finansów	publicznych	(dalej:	 rozporządzenie	
poprzedzające)	poprzedzającym	obowiązujące	rozporządzenie	w	sprawie	szczególnych	za-
sad	rachunkowości	oraz	planów	kont	(z	5	lipca	2010	r.)	nie	był	określony	odrębny plan kont 
dla budżetu i odrębny plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Porównując	plan	kont	dla	budżetu	państwa	stanowiący	załącznik	nr	1	do	obowiązującego	
rozporządzenia	z	planem	kont	stanowiącym	załącznik	nr	1	do	rozporządzenia	poprzedza-
jącego,	trudno	nie	dojść	do	przekonania,	że	rozdzielenie	planów	kont	dla	budżetu	państwa	
i	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego	było	niezbędne.
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Wykazy	kont	dla	budżetu	według	aktualnego	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	
zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	i	rozporządzenia	poprzedzającego	przedstawia	ta-
bela 1.

TABELA 1.  Wykaz kont bilansowych dla budżetu państwa według aktualnych przepisów 

wykonawczych i rozporządzenia poprzedzającego

Konta bilansowe dla budżetu państwa

Załącznik nr 1 do rozporządzenia z 28 lipca 2006 r. Załącznik nr 1 do rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. 
– obowiązujący

133 „Rachunek budżetu” 133 „Centralny rachunek bieżący budżetu państwa”

137 „Lokaty”

134 „Kredyty bankowe” 260 „Zobowiązania finansowe”

260 „Zobowiązania finansowe”

137 „Rachunki środków funduszy pomocowych” 138 „Rachunek budżetu środków europejskich”

139 „Inne rachunki bankowe” 139 „Inne rachunki bankowe”

140 „Inne środki pieniężne” 140 „Inne krajowe środki pieniężne”

141 „Inne środki pieniężne”

222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” 222 „Rozliczenie podatkowych i niepodatkowych docho
dów budżetu państwa”

223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 223 „Rozliczenie wydatków budżetu państwa”

224 „Rozrachunki budżetu” 224 „Rozliczenie udziałów przekazywanych jednostkom 
samorządu terytorialnego”

225 „Pozostałe rozliczenia budżetu”

227 „Rozliczenie budżetu środków europejskich”

240 „Pozostałe rozrachunki” 240 „Pozostałe rozrachunki”

250 „Należności finansowe 250 „Należności finansowe”

257 „Należności z tytułu prefinansowania”

290 „Odpisy aktualizujące należności” 290 „Odpisy aktualizujące należności”

901 „Dochody budżetu” 901 „Dochody budżetu”

902 „Wydatki budżetu” 902 „Wydatki budżetu”

903 „Niewykonane wydatki”

904 „Niewygasające wydatki”
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905 „Dochody budżetu środków europejskich”

906 „Wydatki budżetu środków europejskich”

907 „Dochody z funduszy pomocowych”

908 „Wydatki z funduszy pomocowych”

908 „Inne operacje”

909 „Rozliczenia międzyokresowe”

960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zaso
bach budżetu”

961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu” 961 „Wynik wykonania budżetu”

962 „Wynik na pozostałych operacjach”

963 „Wynik wykonania budżetu środków europejskich”

964 „Skumulowany wynik budżetu środków europej
skich”

967 „Fundusze pomocowe”

968 „Prywatyzacja”

Cechą	charakterystyczną	większości	opisów	kont	dla	budżetu	państwa	jest	ich	przedsta-
wienie	w	bardzo	oszczędnej	formie.

3.  Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego

Jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 jako	 podmioty	 wymienione	 w	 uor	 są	 zobowiąza-
ne	do	prowadzenia	rachunkowości	według	zasad	określonych	w	tej	ustawie.	Upoważnienie	
Ministra	Finansów	do	wydania	przepisów	wykonawczych	w	sprawie	ewidencji	wykonania	
budżetu,	wynikające	z	uofp,	obejmuje	jeden	z	obszarów	rachunkowości	jednostki	samorządu	
terytorialnego	dotyczący	kasowego	wykonania	budżetu.

Budżet	jednostki	samorządu	terytorialnego	jest	rocznym	planem	dochodów	i	wydatków	
oraz	przychodów	i	rozchodów	tej	jednostki,	uchwalanym	na	rok	budżetowy,	pokrywający	się	
z	rokiem	kalendarzowym.

3.1.  Zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Rozporządzenie	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	określa	
sposób	ewidencji	wykonania	budżetów	i	ustalania	wyników	tych	budżetów	oraz	szczególne	

prb-08_2013.indd   10 7/18/2013   1:59:49 PM



Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w praktyce

11PRB nr 8 (80)  ●  sierpień  2013 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

zasady	obowiązujące	przy	aktualizacji	należności,	wycenie	należności	i	zobowiązań	w	wa-
lutach	obcych	oraz	przy	ujmowaniu	odsetek	od	należności	i	zobowiązań.

3.1.1. Ewidencja wykonania budżetów i ustalanie wyniku wykonania budżetu
W	celu	ustalenia	nadwyżki	lub	deficytu	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego	

operacje	dotyczące	ich	dochodów	i	wydatków	są	ujmowane	w	księgach	rachunkowych	na	
odrębnych	kontach	księgowych	w	zakresie	 faktycznie	 (kasowo)	zrealizowanych	wpływów	
i	wydatków	dokonanych	na	bankowych	 rachunkach	budżetów	oraz	 rachunkach	bieżących	
dochodów	i	wydatków	budżetowych	 jednostek	budżetowych,	z	wyjątkiem	operacji	szcze-
gólnych	określonych	w	odrębnych	przepisach	(§	5	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	
zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont).	Do	tych	operacji	szczególnych	zalicza	się	operacje	
wynikające	z	ustawy	z	13	listopada	2003	r.	o	dochodach	jednostek	samorządu	terytorialnego	
(dalej:	ustawa	o	dochodach	JST)	ujęte	w tabeli 2.

Tabela 2. Operacje szczególne określone w ustawie o dochodach JST

Zasada Podstawa prawna

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień podlegają przekazaniu z centralnego 
rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorzą
du terytorialnego w następujący sposób, tj. w terminie do:

■■ 20 grudnia roku budżetowego przekazuje się zaliczkę w wysokości 80% kwoty przekazanej 
za listopad roku budżetowego,

■■ 10 stycznia roku następnego przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z tytułu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachu
nek urzędu skarbowego w grudniu, a kwotą przekazanej zaliczki.

art. 11 ust. 3

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samo
rządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu miesięcznych ratach – 
w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata 
za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

art. 34 ust. 1 pkt 1 

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych przez straże i inspekcje, o których jest 
mowa w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powinny być przekazywa
ne w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań; dotacje te należne 
za dany miesiąc powinny być przekazywane w miesiącu poprzedzającym, w związku z art. 90 
ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, że uposażenie zasadnicze 
i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu 
roboczym miesiąca, za który przysługuje uposażenie.

art. 49 ust. 4

Do	operacji	 szczególnych	stanowiących wyjątek przy ustalaniu wyniku budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego na	podstawie	kasowo	zrealizowanych	w	danym	roku	
wpływów	 i	 wydatków	 należy	 zaliczyć	 również	 operacje wymienione w instrukcji spo-
rządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiącej	załącznik	
nr	37	do	rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	3	lutego	2010	r.	w	sprawie	sprawozdawczości	
budżetowej	(dalej:	rozporządzenie	o	sprawozdawczości	budżetowej)	dotyczące	sporządzania	
sprawozdania	Rb-27	z	wykonania	planu	dochodów	budżetowych.	Są	to	operacje	wykazane	
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w	 sprawozdaniach	 sporządzonych	 przez	 naczelników	 urzędów	 skarbowych	 oraz	 departa-
ment	Ministerstwa	Finansów,	przekazujący	udziały	jednostek	samorządu	terytorialnego	we	
wpływach	z	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych.	Dotyczy	to	dochodów:

■■ gmin	z	tytułu	podatków	i	opłat	za	grudzień	roku	budżetowego,	przekazane	do	jednostek	
samorządu	terytorialnego	w	styczniu	roku	budżetowego,

■■ z	 tytułu	udziałów	jednostek	samorządu	 terytorialnego	we	wpływach	dochodów	budżetu	
państwa	za	grudzień	roku	budżetowego,	przekazane	do	jednostek	samorządu	terytorialne-
go	w	styczniu	roku	budżetowego,

■■ z	tytułu	udziałów	jednostek	samorządu	terytorialnego	we	wpływach	z	podatku	dochodowe-
go	od	osób	fizycznych	za	grudzień	roku	budżetowego,	przekazane	do	jednostek	samorządu	
terytorialnego	w	styczniu	roku	budżetowego.

Zasada	kasowego	wykonania	dochodów	nie	obejmuje	również	przypisanych	do	zwrotu	
otrzymanych	dotacji	celowych,	które	zostały	zwrócone	do	31	stycznia	następującego	po	
roku	 budżetowym	 (§	 3	 ust.	 6	 załącznika	 nr	 39	 do	 rozporządzenia	 o	 sprawozdawczości	
budżetowej).

3.1.2.  Aktualizacja należności, wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych 
oraz ujmowanie odsetek od należności i zobowiązań

Na	podstawie	przepisów	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	
oraz	planów	kont	dotyczących	szczególnych	zasad	rachunkowości	można przyjąć następu-
jące rozwiązania, obowiązujące przy prowadzeniu rachunkowości budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego:

■■ odpisy	aktualizujące	wartość	należności	dotyczących	 rozchodów	budżetu	zalicza	 się	do	
wyników	na	pozostałych	operacjach	niekasowych,

■■ należności	 i	 zobowiązania	 budżetu	 oraz	 inne	 składniki	 aktywów	 i	 pasywów	 wyrażone	
w	walutach	obcych	wycenia	się	nie	później	niż	na	koniec	kwartału,	według	zasad	obowią-
zujących	na	dzień	bilansowy,

■■ odsetki	od	należności	i	zobowiązań	budżetu	ujmuje	się	w	księgach	rachunkowych	w	mo-
mencie	ich	zapłaty,	lecz	nie	później	niż	pod	datą	ostatniego	dnia	kwartału	w	wysokości	
odsetek	należnych	na	koniec	tego	kwartału.

3.2.  Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont dla budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego

Dodatnia	różnica	między	dochodami	publicznymi	a	wydatkami	publicznymi,	ustalona	
dla	okresu	rozliczeniowego,	stanowi	nadwyżkę	sektora	finansów	publicznych,	zaś	ujemna	
różnica	jest	deficytem	sektora	finansów	publicznych	(art.	7	ust.	1	uofp).	Różnica	między	
dochodami	 a	 wydatkami	 budżetu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 stanowi	 odpowied-
nio	nadwyżkę	budżetu	 jednostki	samorządu	 terytorialnego	albo	deficyt	budżetu	 jednostki	
samorządu	 terytorialnego	 (art.	 217	 ust.	 1	 uofp).	 Jednak	 w	 jednostkach,	 w	 których	 organ	
stanowiący	określił	wykaz	wydatków	niewygasających	z	upływem	roku	budżetowego,	wy-
nik wykonania budżetu za dany rok ustala się z udziałem niewykonanych wydatków 
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budżetu przewidzianych do realizacji w następnym roku budżetowym w ramach planu 
niewygasających wydatków.

Z	planu	kont	dla	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	stanowiącego	załącznik	
nr	 2	 do	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont,	
można	wywnioskować,	że	wynik	wykonania	budżetu	jest	w	takim	przypadku	różnicą	mię-
dzy	dochodami	wykonanymi	w	danym	 roku	budżetowym	 i	 sumą	wydatków	wykonanych	
w	danym	 roku	budżetowym	oraz	wydatków	niewykonanych,	 których	 realizacja	 następuje	
w	następnym	roku	budżetowym,	w	terminach	określonych	w	uchwale	podjętej	przez	organ	
stanowiący,	 ale	nie	dłuższych	niż	do	30	 czerwca.	Kategoria niewykonanych wydatków 
w uofp nie występuje.	 W	 ustawie	 tej	 nie	 ma	 regulacji	 pozwalających	 na	 uwzględnienie	
w	wyniku	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	niewykonanych	w	danym	roku	wy-
datków	budżetowych,	objętych	wykazem	niewygasających	wydatków.

TABELA 3. Wykaz kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj kont Symbol i nazwa konta

1. Bilansowe ■■ 133 „Rachunek budżetu”
■■ 134 „Kredyty bankowe”
■■ 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki”
■■ 140 „Środki pieniężne w drodze”
■■ 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”
■■ 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”
■■ 224 „Rozrachunki budżetu”
■■ 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”
■■ 240 „Pozostałe rozrachunki”
■■ 250 „Należności finansowe”
■■ 260 „Zobowiązania finansowe”
■■ 290 „Odpisy aktualizujące należności”
■■ 901 „Dochody budżetu”
■■ 902 „Wydatki budżetu”
■■ 903 „Niewykonane wydatki”
■■ 904 „Niewygasające wydatki”
■■ 909 „Rozliczenia międzyokresowe”
■■ 960 „Skumulowane wyniki budżetu”
■■ 961 „Wynik wykonania budżetu”
■■ 962 „Wynik na pozostałych operacjach”
■■ 968 „Prywatyzacja”

2. Pozabilansowe ■■ 991 „Planowane dochody budżetu”
■■ 992 „Planowane wydatki budżetu”
■■ 993 „Rozliczenia z innymi budżetami”

3.2.1. Ewidencja zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu
W	odróżnieniu	od	regulacji	określonych	w	rozporządzeniu	poprzedzającym,	obowiązu-

jące	 rozporządzenie	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont	 nie	
przewiduje	możliwości	ujmowania	na	kontach 901 „Dochody budżetu” i 902 „Wydatki 
budżetu” dochodów	i	wydatków	objętych	planami	finansowymi	urzędów	jednostek	samo-
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rządu	 terytorialnego,	 zrealizowanych	 bezpośrednio	 z	 rachunków	 budżetu	 prowadzonych	
w	ramach	konta 133 „Rachunek budżetu”. Jedyny	wyjątek	stanowią	wydatki	urzędu	zrea-
lizowane	z	kredytu	uruchomionego	w	formie	realizacji	zleceń	płatniczych,	w	korespondencji	
z	kontem 134 „Kredyty bankowe”.

W	rozporządzeniu	poprzedzającym	w	omawianym	zakresie	w	opisie	kont	901	i	902	były	
zamieszczone	zapisy	stanowiące,	że	na	stronie:

■■ Ma	konta	901	ujmuje	się	własne	dochody	budżetu,	w	korespondencji	z	kontem	133,
■■ Wn	konta	902	ujmuje	się	wydatki	własne,	w	korespondencji	z	kontem	133.

Brak	przedstawionych	zapisów	w	aktualnych	opisach	kont	901	i	902	w	zasadzie	powi-
nien	skutkować	koniecznością	realizowania	wszystkich	dochodów	i	wydatków	budżetowych	
urzędów	 za	 pośrednictwem	 rachunków	 bankowych	 prowadzonych	 w	 ramach	 konta	 130 
„Rachunek bieżący jednostki”, ale	 w	 opisie	 konta	 130	 pozostawiono	 poprzedni	 zapis	
w	brzmieniu:	Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizo
wanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
W	pierwotnej	wersji	obowiązującego	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachun-
kowości	oraz	planów	kont	pominięto	w	opisie	konta	130	zdanie	następujące	po	cytowanym	
zdaniu	w	brzmieniu: W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wy
datków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na 
stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800.

Zmiany w opisie kont 901 i 902,	przy	jednoczesnym	pozostawieniu	możliwości	realizo-
wania	dochodów	i	wydatków	urzędu	bezpośrednio	z	rachunku	bieżącego	budżetu,	powinny	
wiązać	się	z	zamieszczeniem	w	opisie	konta	133	wskazówek	dotyczących	ujmowania	w	ewi-
dencji	księgowej	budżetu	wpływów	dochodów	urzędu	bezpośrednio	na	 rachunek	budżetu	
oraz	wydatków	urzędu	zrealizowanych	bezpośrednio	z	rachunku.	W	opisie	konta	133	tego	
typu	wskazówki	niestety	nie	zostały	uwzględnione.

PROPOZYCJA AUTORA

Wpływy dochodów urzędu bezpośrednio na rachunek budżetu powinny być trakto
wane w ewidencji budżetu na takich samych zasadach jak okresowe wpływy docho
dów zrealizowanych przez urząd i pozostałe jednostki samorządowe i ujmowane 
zapisem:
■  Wn 133 „Rachunek budżetu”,
■ Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”.
Natomiast wypłaty z rachunku budżetu związane z bezpośrednią realizacją wydat
ków urzędu powinny być traktowane na równi z okresowymi przelewami środków na 
wydatki urzędu na rachunek bankowy urzędu i księgowane zapisem:
■ Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,
■ Ma 133 „Rachunek budżetu”.
Przyjęcie przedstawionych rozwiązań pozwoli na prowadzenie ewidencji dochodów 
i wydatków urzędu realizowanych za pośrednictwem rachunku budżetu w sposób 
zgodny z obowiązującym opisem kont 901 i 902.
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W	aktualnym	rozporządzeniu	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	
kont,	podobnie	jak	i	w	rozporządzeniu	poprzedzającym,	do	ewidencji	operacji	związanych	
z	realizacją	planu	wydatków	niewygasających	przyjęto	w	wykazie	kont	dla	budżetu	konta:	
903	„Niewykonane	wydatki”	 i	904	„Niewygasające	wydatki”	oraz	określono	następujące	
opisy	tych	kont:

Konto 903 „Niewykonane wydatki”
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach 
następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 „Niewygasające wydatki”
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1)  wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na 

podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225,
2)  przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydat
ków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Ustawa	o	finansach	publicznych	nie	posługuje	się	pojęciem	„niewykonane wydatki”. 
Wprowadzenie kategorii niewykonanych wydatków jest szczególnym rozwiązaniem 
wynikającym z planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozo-
staje	jedynie	rozstrzygnąć,	czy	jest	to	rozwiązanie	mieszczące	się	w	ramach	delegacji	usta-
wowej	w	zakresie	dotyczącym	szczególnych	zasad	rachunkowości.	Warto	również	zwrócić	
uwagę	na	fakt,	że	zamieszczone	w	opisie	konta	904	księgowanie	przeniesienia	niewykorzy-
stanych	niewygasających	wydatków	na	dochody	budżetowe	wynika	z	art.	263	ust.	7	uofp.	
Zapis	w	uofp	może	sugerować,	że	zarachowanie	środków	niewykorzystanych	na	realizację	
planowanych	niewygasających	wydatków	ma	na	celu	zniwelowanie	negatywnego	wpływu	
na	wynik	budżetu	za	poprzedni	rok	budżetowy	skutkami	obciążenia	wyniku	kwotą	wydat-
ków	niewygasających	z	upływem	roku	budżetowego	w	wysokości	salda	Wn	konta	903.

Kategoria	niewykonanych	wydatków	nie	występuje	w	obowiązującej	uofp	i	nie	występo-
wała	również	w	poprzednich	uofp	(z	26	listopada	1998	r.	i	z	30	czerwca	2006	r.).	Wprowa-
dzenie tego typu wydatków do planu kont dla budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego wykracza poza regulacje ustawowe.	Trudno	również	uznać	za	racjonalne	przyjęte	
w	tej	ustawie	rozwiązanie,	pozwalające	na	zarachowanie	w	następnym	roku	budżetowym	do	
dochodów	budżetu	środków	niewykorzystanych	na	realizację	planu	niewygasających	wydat-
ków	określonych	przez	organ	stanowiący	jednostki	samorządu	terytorialnego.

Ustawa	 o	 finansach	 publicznych,	 określając,	 że	 środki	 niewykorzystane	 na	 realizację	
niewygasających	wydatków	podlegają	przekazaniu	na	dochody	budżetu	jednostki	samorzą-
du	terytorialnego,	zamiast	ograniczenia	się	do	zapisu,	że	niewykorzystane	środki	podlegają	
przekazaniu	na	podstawowy	 rachunek	budżetu,	w	zasadzie	pozbawia	pola	manewru	przy	
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określaniu	zasad	funkcjonowania	kont	budżetu	służących	do	ewidencji	operacji	związanych	
z	wydatkami	objętymi	wykazem	i	planem	niewygasających	wydatków.	Należy	przypomnieć,	
że	w	uofp	z	1998	r.	i	z	2005	r.	nie	występowały	zapisy	nakazujące	zarachowanie	niewykorzy-
stanych	środków	z	subkonta	środków	na	niewygasające	wydatki	na	dochody	budżetu.	Mimo	
braku	 takich	 regulacji,	 w	 szczególnych	 zasadach	 rachunkowości	 zawartych	 w	 załączniku	
nr	1	do	rozporządzeń	Ministra	Finansów	z	18	grudnia	2001	r.	i	z	28	lipca	2006	r.	dotyczących	
szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont	 w	 opisie	 konta	 904	 „Niewykonane	
wydatki”	 znalazł	 się	 zapis,	 że	 na	 stronie	 Wn	 tego	 konta	 ujmuje	 się	 przeniesienie	 niewy-
gasających	wydatków	na	dochody	budżetowe.	Księgowanie	to	jest	konsekwencją	przyjęcia	
w	poprzednich	rozporządzeniach	zasady,	że	wydatki	objęte	wykazem	niewygasających	wy-
datków	ujmuje	się	w	bieżącym	roku	budżetowym	zapisem:

■■ Wn	903	„Niewykonane	wydatki”,
■■ Ma	904	„Niewygasające	wydatki”,

a	saldo	konta	903	przenosi	się	na	koniec	roku	na	konto	961.	Przeksięgowanie	niewygasających	
wydatków	na	dochody	budżetowe	miało	zniwelować	negatywny	wpływ	przedstawionych	księ-
gowań	na	wynik	budżetu	za	poprzedni	rok	budżetowy.	W	rozwiązaniu	tym	nie	uwzględnio-
no,	że	wynik	budżetu	za	poprzedni	rok	budżetowy	podlegał	przeksięgowaniu	z	konta	961	na	
konto	960	„Skumulowana	nadwyżka	lub	niedobór	na	zasobach	budżetu”.	W	związku	z	tym	
właściwym księgowaniem związanym z niewykorzystanymi środkami na niewygasające 
wydatki powinien być zapis:

■■ Wn 904 „Niewygasające wydatki”,
■■ Ma 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.

PROPOZYCJA AUTORA

Właściwszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie w planie kont dla budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego kont:
■  903 „Rezerwy na niewygasające wydatki’,
■  904 „Niewygasające wydatki”
funkcjonujących według następujących zasad:

Konto 903 „Rezerwy na niewygasające wydatki”
Konto 903 służy do ewidencji rezerw na realizację niewygasających wydatków bud
żetu zatwierdzonych do realizacji w następnym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się, w korespondencji z kontem 909, rozwiązanie 
rezerwy na niewygasające wydatki w wysokości:
1)   wydatków jednostek budżetowych dokonanych w ciężar planu niewygasających 

wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych,
2)  niewykorzystanych niewygasających wydatków, pod datą przekazania niewyko

rzystanych środków na rachunek budżetu.
Na stronie Ma konta 903 ujmuje się utworzenie rezerwy na realizację niewygasają
cych wydatków, pod datą wpływu środków z rachunku podstawowego budżetu na 
rachunek środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 135.
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Konto 903 może wykazywać saldo Wn oznaczające na koniec roku budżetowego 
stan rezerw utworzonych na realizację wydatków, objętych wykazem wydatków nie
wygasających, w następnym roku budżetowym, a w trakcie roku budżetowego – stan 
rezerw niewykorzystanych na realizację niewygasających wydatków.

Konto 904 „Niewygasające wydatki”
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się wydatki jednostek budżetowych dokonane w cię
żar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych 
w korespondencji z kontem 225.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 904 przenosi się na konto 961.

Przedstawione zasady funkcjonowania kont 903 i 904 pozwalałyby na wyelimino
wanie oddziaływania nieponiesionych wydatków budżetowych na wynik budże
tu jednostki samorządu terytorialnego. Należy nadmienić, że zgodnie z zasadami 
sporządzania sprawozdania Rb28S, w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się 
zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku 
bieżącego, ale w praktyce kwotę tych wydatków zwiększa się o kwotę wydatków 
z kolumny „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego”, w której wy
kazuje się wydatki ustalone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego. Oczywiście wprowadzenie w życie proponowanych zmian musiałoby 
się wiązać ze zmianami obowiązujących przepisów. W uofp należałoby określić, że 
środki finansowe niewykorzystane w terminie wskazanym przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na podstawowy rachu
nek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określone
go przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany musiałyby 
nastąpić również w zasadach sporządzania sprawozdania Rb28S, poprzez podział 
kolumny „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” na kolumny:
■  „Plan niewygasających wydatków”,
■  „Wykonane niewygasające wydatki”.

Wprowadzenie do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
kont 903 i 904 w wersji proponowanej przez autora wiązałoby się ze zmianą funkcjo
nowania innych kont budżetu. Zmiany dotyczyłyby w szczególności następujących 
operacji ujmowanych na kontach: 133, 135, 140 i 909:
■  przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunek niewygasających 

wydatków – Wn 140 „Środki pieniężne w drodze”, Ma 133 „Rachunek budżetu”,
■  wpływ środków na rachunek niewygasających wydatków – Wn 135 „Rachunek 

środków na niewygasające wydatki”, Ma 140 „Środki pieniężne w drodze”,
■  utworzenie rezerwy na niewygasające wydatki – Wn 909 „Rozliczenia między

okresowe”, Ma 903 „Rezerwy na niewygasające wydatki”,
■  rozwiązanie rezerwy na niewygasające wydatki pod datą księgowania wydatków 

niewygasających ze sprawozdania Rb28S lub pod datą zwrotu niewykorzysta
nych środków na podstawowy rachunek budżetu – Wn 903 „Rezerwy na niewy
gasające wydatki”, Ma 909 „Rozliczenia międzyokresowe”.
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Ewidencję	w	budżecie	jednostki	samorządu	terytorialnego	operacji	związanych	z	usta-
leniem	wykazu	i	planu	niewygasających	wydatków	oraz	z	realizacją	planu	niewygasających	
wydatków	według	obowiązujących	zasad	oraz	uwzględniającej	propozycje	autora	przedsta-
wiają	tabele 4 i 5.

TABELA 4.  Ewidencja księgowa w budżecie jednostki samorządu terytorialnego operacji związanych 
z ustaleniem wykazu i planu wydatków niewygasających oraz z realizacją planu 
niewygasających wydatków według obowiązujących zasad

Lp. Treść operacji
Strona

Wn Ma

1. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego określone w wykazie 
niewygasających wydatków określonym uchwałą organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego

903 904

2. Przelew środków z rachunku podstawowego budżetu na rachunek niewy
gasających wydatków na realizację w następnym roku planu niewygasa
jących wydatków

140 133

3. Wpływ środków na rachunek niewygasających wydatków przelanych z ra
chunku podstawowego budżetu

135 140

4. Przeksięgowanie na koniec roku wydatków objętych wykazem niewygasa
jących wydatków na wynik budżetu za bieżący rok budżetowy

961 903

5. Okresowe przelewy środków na realizację planu niewygasających wydat
ków jednostek budżetowych

225 135

6. Niewygasające wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych dokonane 
bezpośrednio z rachunku środków na niewygasające wydatki (wypłaty rów
noważne z okresowymi przelewami na rachunki bieżące środków na reali
zację planu niewygasających wydatków jednostek budżetowych)

225 135

7. Przeksięgowanie na podstawie otrzymanych sprawozdań budżetowych 
wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją planu niewyga
sających wydatków

904 225

8. Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe na realizację 
planu niewygasających wydatków na rachunek środków na niewygasające 
wydatki

135 225

9. Zwrot środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wy
datków z rachunku niewygasających wydatków na rachunek podstawowy 
budżetu

140 135

10. Wpływ środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających 
wydatków na rachunek podstawowy budżetu

133 140

11. Przeniesienie środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasają
cych wydatków na dochody budżetu

904 901

12. Przeksięgowanie wyniku budżetu z tytułu ujęcia w poprzednim roku budże
towym na koncie 961 kwoty wydatków objętych wykazem niewygasających 
wydatków na konto 960

960 861
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TABELA 5.  Ewidencja księgowa w budżecie jednostki samorządu terytorialnego operacji związanych 
z ustaleniem wykazu i planu wydatków niewygasających oraz z realizacją planu 
niewygasających wydatków według propozycji zmian przedstawionych przez autora

Lp. Treść operacji
Strona

Wn Ma

1. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego określone 
w wykazie niewygasających wydatków określonym uchwałą orga
nu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

909 903 „Rezerwy na 
niewygasające 

wydatki”

2. Przelew środków z rachunku podstawowego budżetu na rachunek 
niewygasających wydatków na realizację w następnym roku planu 
niewygasających wydatków

140 133

3. Wpływ środków na rachunek niewygasających wydatków przela
nych z rachunku podstawowego budżetu

135 140

4. Okresowe przelewy środków na realizację planu niewygasających 
wydatków jednostek budżetowych

225 135

5. Niewygasające wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych 
dokonane bezpośrednio z rachunku środków na niewygasające wy
datki (wypłaty równoważne z okresowymi przelewami na rachunki 
bieżące środków na realizację planu niewygasających wydatków 
jednostek budżetowych)

225 135

6. Przeksięgowanie na podstawie otrzymanych sprawozdań budże
towych wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją 
planu niewygasających wydatków

904 225

7. Rozwiązanie rezerwy na niewygasające wydatki w wysokości wy
nikającej ze sprawozdań budżetowych jednostek realizujących plan 
niewygasających wydatków

903 909

8. Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe na 
realizację planu niewygasających wydatków na rachunek środków 
na niewygasające wydatki

135 225

9. Zwrot środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasają
cych wydatków z rachunku niewygasających wydatków na rachu
nek podstawowy budżetu

140 135

10. Wpływ środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasa
jących wydatków na rachunek podstawowy budżetu

133 140

11. Rozwiązanie rezerwy na niewygasające wydatki w wysokości kwo
ty niewykorzystanych środków zwróconych na rachunek podstawo
wy budżetu

903 909

12. Przeniesienie na koniec roku obrotowego zrealizowanych niewyga
sających wydatków na konto 961

961 904
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3.2.2. Ustalanie wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego
W	planie	kont	dla	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego	przyjęto	założenie,	że	

wyniki budżetu ustala się w podziale na:
■■ wynik	 budżetu	 za	 dany	 rok	 budżetowy	 z	 kasowego	 wykonania	 dochodów	 i	 wydatków	

budżetu,	z	uwzględnieniem	kwoty	niewygasających	wydatków	ujętych	w	wykazie	okre-
ślonym	uchwałą	organu	stanowiącego;	dodatnia	różnica	między	dochodami	budżetowymi	
a	wydatkami	budżetowymi	(suma	wydatków	wykonanych	i	planowanych	na	następny	rok	
niewygasających	wydatków)	stanowi	nadwyżkę	budżetu,	zaś	ujemna	różnica	jest	deficy-
tem	budżetu,

■■ dodatni	lub	ujemny	wynik	budżetu	na	operacjach	niekasowych	za	dany	rok	budżetowy	odpo-
wiadający	saldu	Wn	lub	Ma	konta 962 „Wynik na pozostałych operacjach”, oznaczającego	
odpowiednio	nadwyżkę	kosztów	nad	przychodami	lub	nadwyżkę	przychodów	nad	kosztami,

■■ skumulowany	wynik	budżetu	za	okres	od	utworzenia	jednostki	samorządu	terytorialnego	
do	końca	roku	budżetowego	ustalony	na	operacjach	kasowych	i	niekasowych	budżetu.
Suma	wyniku	budżetu	za	dany	rok	budżetowy	oraz	skumulowanych	wyników	budżetu	

stanowi	w	następnym	roku	budżetowym	nadwyżkę	lub	deficyt	z	lat	ubiegłych.

PROPOZYCJA AUTORA

Przy ustaleniu wyniku budżetu za dany rok budżetowy właściwsze byłoby uwzględ
nianie wykonanych wydatków budżetowych oraz zrealizowanych w danym roku nie
wygasających wydatków. Rozwiązanie to musiałoby się wiązać z wprowadzeniem 
do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego kont: 903 „Rezer
wy na niewygasające wydatki” i 904 „Niewygasające wydatki” funkcjonujących we
dług zasad przedstawionych w punkcie 3.2.1 oraz wprowadzeniem zmiany w opisie 
konta 961 „Wynik wykonania budżetu” polegającej na skreśleniu zapisu: Pod datą 
ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesie-
nie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji 
z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903 i za
stąpienie go zapisem: „Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn 
konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, 
odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz zrealizowanych niewygasających 
wydatków, w korespondencji z kontem 904”.

4.  Szczególne zasady rachunkowości jednostek 
budżetowych

Jednostkami	 budżetowymi	 są	 jednostki	 organizacyjne	 sektora	 finansów	 publicznych	
nieposiadające	osobowości	prawnej,	które	pokrywają	swoje	wydatki	bezpośrednio	z	bud-
żetu,	 a	 pobrane	 dochody	 odprowadzają	 na	 rachunek	 odpowiednio	 dochodów	 budżetu	
państwa	albo	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	(art.	11	uofp).	Odstępstwa od	
tych	 zasad	 przewidziano	 w	 odniesieniu	 do państwowych (art. 11a) i samorządowych 
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(art. 223 uofp) jednostek budżetowych wykonujących	 zadania	 określone	 w	 ustawie	
z	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty	(dalej:	ustawa	o	systemie	oświaty),	które mogą 
gromadzić zrealizowane dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przezna-
czać te dochody na wydatki tych jednostek.

TABELA 6. Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów

Wyszczególnienie
Jednostki budżetowe

Państwowe Samorządowe

Decyzja o utworzeniu 
wydzielonego 
rachunku

Decyzje o utworzeniu wydzielonego ra
chunku bankowego dochodów podejmują 
kierownicy państwowych jednostek budże
towych, po uzyskaniu zgody organu prowa
dzącego szkołę.

Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego powinien określić w szcze
gólności:

■■ jednostki budżetowe, które gromadzą 
dochody,

■■ źródła, z których dochody są groma
dzone na rachunku,

■■ przeznaczenie dochodów, z tym że do
chody wraz z odsetkami nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie wyna
grodzeń osobowych,

■■ sposób i tryb sporządzania planu finan
sowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła dochodów Dochody uzyskiwane:
■■ ze spadków, zapisów i darowizn w po

staci pieniężnej na rzecz jednostki bud
żetowej,

■■ z odszkodowań i wpłat za utracone lub 
uszkodzone mienie będące w zarządzie 
bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,

■■ z działalności wykraczającej poza za
kres działalności podstawowej, okreś
lonej w statucie, polegającej między 
innymi na świadczeniu usług, w tym 
szkoleniowych i informacyjnych,

■■ z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie 
świadectw i certyfikatów, jak również za 
sprawdzanie kwalifikacji,

■■ z tytułu odpłatności za wyżywienie 
i zakwaterowanie uczniów i młodzieży 
w bursach i internatach, ponoszonych 
przez rodziców lub opiekunów,

■■ z dopłat bezpośrednich i innych płatno
ści stosowanych w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzy
manych na podstawie odrębnych prze
pisów.

Dochody określone w uchwale przez 
organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, pochodzące w szczegól
ności:

■■ ze spadków, zapisów i darowizn w po
staci pieniężnej na rzecz jednostki bud
żetowej,

■■ z odszkodowań i wpłat za utracone lub 
uszkodzone mienie będące w zarzą
dzie albo użytkowaniu jednostki budże
towej.
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Przeznaczenie 
dochodów

Dochody gromadzone na wydzielonym ra
chunku przeznacza się na:

■■ sfinansowanie wydatków bieżących i ma
jątkowych,

■■ cele wskazane przez darczyńcę,
■■ remont lub odtworzenie mienia w przy

padku uzyskania dochodów z tytułu od
szkodowań i wpłat za utracone lub uszko
dzone mienie.

Dochody państwowych jednostek oświato
wych wraz z odsetkami nie mogą być prze
znaczone na finansowanie wynagrodzeń 
osobowych.

Wydatki z wydzielonego rachunku ban
kowego mogą być dokonywane do wy
sokości kwot zgromadzonych dochodów, 
w ramach planu finansowego.

Rozliczenie środków 
na koniec roku

Brak uregulowań Środki finansowe pozostające na wy
dzielonym rachunku dochodów na dzień 
31 grudnia roku budżetowego podlegają 
odprowadzeniu na rachunek budżetu 
jed nostki samorządu terytorialnego w ter
minie do 5 stycznia następnego roku.

Sprawozdawczość 
budżetowa

Brak uregulowań Sprawozdanie Rb34S (wzór sprawozda
nia stanowi załącznik nr 25 do rozporzą
dzenia o sprawozdawczości budżetowej, 
a instrukcję sporządzenia tego sprawozda
nia stanowi rozdział 8 załącznika nr 39.

Podstawą	gospodarki	finansowej	jednostki	budżetowej	jest	plan dochodów i wydatków, 
zwany	dalej	„planem	finansowym	jednostki	budżetowej”.

W	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	mogą	występować	formy 
prowadzonej działalności podstawowej	polegające	na:

■■ wyłącznie	nieodpłatnym	świadczeniu	usług	z	zakresu	użyteczności	publicznej,
■■ nieodpłatnym	świadczeniu	usług	i	pobieraniu	opłat	za	część	świadczonych	usług,	których	

wysokość	nie	ma	związku	z	ponoszonymi	kosztami	działalności	podstawowej,
■■ nieodpłatnym	świadczeniu	usług	i	prowadzeniu	działalności	dotyczącej	świadczenia	usług	

z	zakresu	użyteczności	publicznej	oraz	wytwarzania	wyrobów,	których	ceny	sprzedaży	są	
kalkulowane	na	podstawie	ponoszonych	kosztów	działalności	podstawowej,

■■ wyłącznie	odpłatnym	świadczeniu	usług	z	zakresu	użyteczności	publicznej.

W	zależności	od	formy	prowadzonej	działalności	podstawowej, koszty rodzajowe pań-
stwowych i samorządowych jednostek budżetowych dzielą się na koszty:

■■ nieodpłatnej działalności,
■■ działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów.

Ponadto	koszty	rodzajowe	państwowych	i	samorządowych	jednostek	budżetowych	dzielą	
się	na	koszty:

■■ stanowiące wydatki danego roku budżetowego,
■■ stanowiące nieopłacone zobowiązania,
■■ amortyzacji, które nie stanowią wydatku.
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Według	źródeł	finansowania,	koszty	stanowiące	wydatki	jednostek	budżetowych	finan-
suje	się	ze	środków	otrzymanych	od	dysponenta	części	budżetowej	lub	z	budżetu	jednostki	
samorządu	terytorialnego,	a	w	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych,	
wykonujących	 zadania	 określone	 w	 ustawie	 o	 systemie	 oświaty,	 koszty	 tych	 jednostek	
mogą	być	finansowane	z	dochodów	zrealizowanych	przez	te	jednostki,	gromadzonych	na	
wydzielonym	rachunku	bankowym.

Koszty	jednostek	budżetowych	związane	z	nabyciem	aktywów	trwałych	ujmuje	się	na	
kontach	zespołu 0 – „Majątek trwały”. Źródłem	finansowania	wydatków	majątkowych	są	
środki	z	budżetu.	Jedynie	w	jednostkach	budżetowych	prowadzących	działalność	oświato-
wą	możliwe	jest	przeznaczenie	części	dochodów	gromadzonych	na	wydzielonym	rachun-
ku	dochodów	na	finansowanie	inwestycji.	Posiłkując	się	opisem	konta	080	„Środki	trwałe	
w	 budowie	 (inwestycje)”,	 można	 przyjąć,	 że	 przez	 pojęcie	 „koszty inwestycji” należy	
rozumieć	koszty:

■■ środków	trwałych	w	budowie,
■■ zakupu	gotowych	środków	trwałych.

4.1.  Zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Rozwiązania	 w	 zakresie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 przedstawione	 w	 tekście	
rozporządzenia	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont	 dotyczą	
głównie	wyceny	 środków	 trwałych	 stanowiących	własność	Skarbu	Państwa	 lub	 jednostek	
samorządu	terytorialnego	oraz	zasad	ich	umarzania	i	amortyzowania.

W	odniesieniu	do	pozostałych	obszarów	regulacje	dotyczą	głównie:
■■ naliczania	odsetek	od	należności	i	zobowiązań,
■■ aktualizacji	należności	wątpliwych,
■■ wyceny	w	walutach	obcych	należności	i	zobowiązań	oraz	innych	składników	aktywów	i	pa-

sywów.
Szczególne	rozwiązanie	funkcjonujące	od	2008	r.	stanowi	kategoria	przychodów	urzędu	

jednostki	samorządu	terytorialnego	z	tytułu	dochodów	budżetu	nieujętych	w	planach	finan-
sowych	innych	samorządowych	jednostek	budżetowych.

4.1.1.  Ujmowanie w księgach rachunkowych podatkowych i niepodatkowych dochodów 
budżetu państwa i wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków 
europejskich

Państwowe	jednostki	budżetowe	ujmują	w	księgach	rachunkowych:
■■ podatkowe	i	niepodatkowe	dochody	budżetu	państwa	i	wydatki	budżetu	państwa	faktycznie	

(kasowo)	zrealizowane	na	rachunkach	bankowych	dochodów	lub	wydatków	budżetowych	
w	danym	roku	budżetowym,	z	uwzględnieniem	okresu	przejściowego	określonego	w	od-
rębnych	przepisach,

■■ wydatki	budżetu	środków	europejskich	faktycznie	(kasowo)	zrealizowane	lub	zrealizowane	
przez	Bank	Gospodarstwa	Krajowego	(dalej:	BGK)	na	podstawie	zleceń	płatności	w	da-
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nym	roku	budżetowym,	z	uwzględnieniem	okresu	przejściowego	określonego	w	odrębnych	
przepisach.

4.1.2.  Ewidencja aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego

Przez	 pojęcie „środki trwałe” rozumie	 się	 środki,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 3	 ust.	 1	
pkt	15	uor,	w	tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki sa-
morządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na po-
trzeby jednostki (§	2	pkt	5	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	
oraz	planów	kont).

Środki	trwałe	stanowiące	własność	Skarbu	Państwa	lub	jednostki	samorządu	terytorial-
nego	otrzymane	nieodpłatnie,	na	podstawie	decyzji	właściwego	organu,	mogą	być	wycenio-
ne	w	wartości	określonej	w	tej	decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i praw-
ne umarza się lub amortyzuje. Odpisów	 umorzenio-
wych	 lub	 amortyzacyjnych	 należy	 dokonywać	 według	
zasad	przyjętych	przez	jednostkę	zgodnie	z	przepisami	
uor.	 Ustalając	 zasady	 umarzania	 lub	 amortyzacji,	 jed-
nostka	 może	 przyjąć	 stawki	 określone	 w	 przepisach	
o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych	albo	stawki	
określone	przez	dysponenta	części	budżetowej	albo	za-
rząd	jednostki	samorządu	terytorialnego.

Jednorazowo, przez	spisanie	w	koszty	w	miesiącu	przyjęcia	do	używania,	mogą być 
umarzane:

■■ książki	i	inne	zbiory	biblioteczne,
■■ środki	 dydaktyczne	 służące	 procesowi	 dydaktyczno-wychowawczemu	 realizowanemu	

w	szkołach	i	placówkach	oświatowych,
■■ odzież	i	umundurowanie,
■■ meble	i	dywany,
■■ inwentarz	żywy,
■■ 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.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Jednostki	 budżetowe	 są	 zwolnione	 z	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	 prawnych,	 więc	
mogą	umarzać	i	amortyzować	środki	trwałe	oraz	wartości	niematerialne	i	prawne	jednora-
zowo	za	cały	rok.

Wartość	początkowa	środków	trwałych	i	dotychczas	dokonane	odpisy	umorzeniowe	pod-
legają	aktualizacji	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	odrębnych	przepisach,	a	wyniki	aktu-
alizacji	są	odnoszone	na	fundusz.

Aktualną	 Klasyfikację	 Środków	
Trwałych	wraz	ze	stawkami	amor-
tyzacyjnymi	 i	 współczynnikami	
podwyższającymi	 te	 stawki	 moż-
na	znaleźć	w	dodatku	specjalnym	
do	PRB	12/2012.
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Inwentaryzacja	 nieruchomości	 powinna	 zapewnić	
porównanie	 danych	 wynikających	 z	 ewidencji	 księgo-
wej	z	ewidencją	odpowiednio	gminnego,	powiatowego	
i	wojewódzkiego	zasobu	nieruchomości.

Dobra	 kultury	 i	 zapasy	 wojenne	 podlegają	 inwentaryzacji	 według	 zasad	 określonych	
w	odrębnych	przepisach.

4.1.3.  Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostek budżetowych 
oraz ujmowanie odsetek od należności i zobowiązań

Wartość	należności	jednostek	budżetowych	aktualizuje	się	zgodnie	z	uor,	przy	czym	
odpisy	aktualizujące	wartość	należności	są	dokonywane	nie	później	niż	na	dzień	bilanso-
wy,	a	odpisy	aktualizujące	wartość	należności	dotyczących	funduszy	tworzonych	na	pod-
stawie	 ustaw	 obciążają	 fundusze	 (§	 8	 ust.	 1–4	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 szczególnych	
zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont).

Odsetki	od	należności	i	zobowiązań	jednostek	budżetowych,	w	tym	również	tych,	do	
których	stosuje	się	przepisy	dotyczące	zobowiązań	podatkowych,	ujmuje	się	w	księgach	
rachunkowych	 w	 momencie	 ich	 zapłaty,	 lecz	 nie	 później	 niż	 pod	 datą	 ostatniego	 dnia	
kwartału	w	wysokości	odsetek	należnych	na	koniec	tego	kwartału.

Należności	i	zobowiązania	jednostek	budżetowych	oraz	inne	składniki	aktywów	i	pa-
sywów	tych	jednostek	wyrażone	w	walutach	obcych	wycenia	się	nie	później	niż	na	koniec	
kwartału,	według	zasad	obowiązujących	na	dzień	bilansowy.

W	pozostałym	zakresie	do	wyceny	aktywów	i	pasywów	jednostek	budżetowych	stosuje	
się	przepisy	uor.

4.1.4. Ewidencja przychodów urzędu będących dochodami budżetu

Do	przychodów	urzędu	jednostki	samorządu	terytorialnego	zalicza	się	dochody	bud-
żetu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 nieujęte	 w	 planach	 finansowych	 innych	 samo-
rządowych	 jednostek	 budżetowych	 (§	 7	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	
rachunkowości	oraz	planów	kont).

Przedstawiona	zasada	sprawia,	że	wynik urzędu jako jednostki jest niewspółmier-
nie wysoki, ponieważ przychodami urzędu stają się w ten sposób również dochody 
budżetu związane z zadaniami realizowanymi przez inne samorządowe jednostki 
budżetowe	 (część	 ogólna	 subwencji	 oświatowej,	 dotacje	 na	 zadania	 z	 zakresu	 pomocy	
społecznej	 itp.).	 Zasada	 ta	 pozwala	 jednak	 na	 zachowanie	 współmierności	 przychodów	
i	kosztów	w	sprawozdaniu	finansowym	jednostki	samorządu	terytorialnego.

Przychodami	urzędu	mogą	być	te	dochody	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialne-
go,	które	na	podstawie	ustaw	lub	umów	zawieranych	przez	jednostkę	samorządu	teryto-
rialnego	mogą	być realizowane wyłącznie w formie wpłat na rachunki budżetu.	Tego	
typu	 dochody	 nie	 są	 ujęte	 w	 planach	 innych	 jednostek	 budżetowych	 i	 z	 tego	 względu	
stanowią	przychody	urzędu	jednostki	samorządu	terytorialnego.

Na	ten	temat	pisaliśmy	w	„Rachun-
kowości	 Budżetowej”	 nr	 11/2013	
na	str.	8.
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Przychodami	urzędu	z	omawianego	tytułu	mogą	być	wyłącznie	dochody	budżetu	zali-
czane	do	wykonanych	dochodów	budżetu	za	dany	rok,	które	można	pogrupować	w	sposób	
przedstawiony	w ramce.

Przychody urzędu jednostki samorządu terytorialnego
1.	 Dochody	budżetu	kasowo	zrealizowane	w	danym	roku	budżetowym.
2.	 Dochody	budżetu	kasowo	zrealizowane	w	poprzednim	roku,	ale	zaliczane	do	docho-

dów	roku	bieżącego	(część	oświatowa	subwencji	ogólnej	i	dotacje	celowe	przekazane	
w	grudniu	roku	poprzedniego	za	styczeń	roku	budżetowego).

3.	 Dochody	budżetu	kasowo	zrealizowane	w	następnym	roku	budżetowym,	ale	zaliczone	
do	dochodów	wykonanych	bieżącego	roku	budżetowego	(udziały	w	podatku	dochodo-
wym	od	osób	fizycznych	i	dochody	pobierane	na	rzecz	jednostek	samorządu	terytorial-
nego	przez	urzędy	skarbowe	przekazane	w	styczniu	następnego	 roku	za	bieżący	 rok	
budżetowy).

W	 praktyce	 w	 wielu	 jednostkach	 samorządu	 terytorialnego	 przychody	 urzędu	 z	 tytu-
łu	dochodów	budżetu	nieujętych	w	planach	finansowych	innych	samorządowych	jednostek	
budżetowych	są	traktowane	jak	dochody	budżetowe	urzędu	jednostki	samorządu	terytorial-
nego.	Przypis	przychodów	urzędu	z	tytułu	dochodów	budżetu	należy	księgować	zapisem:

■■ Wn	130	„Rachunek	bieżący	jednostki”	(według	klasyfikacji	budżetowej),
■■ Ma	720	„Przychody	z	tytułu	dochodów	budżetowych”.

4.1.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej
W	zależności	od	potrzeb	w	jednostkach	budżetowych	można	stosować	zasady	ewidencji	

i	rozliczania	kosztów	działalności	podstawowej	wskazane	w ramce.

Trzy możliwości ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej
1.	 Ponoszone	koszty	można	ujmować	tylko	na	kontach	zespołu 4 „Koszty według rodza-

jów i ich rozliczenie”.
2.	 Ponoszone	koszty	można	ujmować	tylko	na	kontach zespołu 5 „Koszty według typów 

działalności i ich rozliczenie”,	z	odpowiednim	wyodrębnieniem	na	kontach	analitycz-
nych	kosztów	w	układzie	rodzajowym.

3.	 Ponoszone	koszty	można	ujmować	zarówno	na	kontach zespołu 4 „Koszty według ro-
dzajów i ich rozliczenie”,	jak	i	w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich 
rozliczenie”,	z	dalszym	ich	rozliczeniem	na	konta	zespołu 6 „Produkty”	i	7 „Przy-
chody, dochody i koszty”.

W	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	koszty	ewidencjonowane	
na	kontach	zespołu	4	są	ściśle	związane	z	realizacją	planu	finansowego	wydatków	budże-
towych	w	zakresie	wydatków	bieżących,	 a	w	 jednostkach	budżetowych	 realizujących	 za-
dania	określone	w	ustawie	o	systemie	oświaty	–	również	z	planem	finansowym	wydatków	
opłacanych	z	dochodów	budżetowych	gromadzonych	na	wydzielonym	rachunku	bankowym.	
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Jeżeli	przyjmiemy,	że	środki	otrzymywane	od	dysponenta	części	budżetowej	lub	z	budżetu	
jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 są	 szczególną	 formą	 przychodów,	 to	 można	 założyć,	
że	współmierność	przychodów	i	kosztów	w	jednostkach	budżetowych	wyraża	się	w	szcze-
gólnej	formie	polegającej	na	równoważeniu	tego	typu	przychodów	z	kosztami	nieodpłatnej	
działalności	ujmowanymi	na	kontach	zespołu	4.	Koszty na koniec roku przenosi się na 
wynik finansowy jednostki budżetowej, a po przyjęciu sprawozdania finansowego stra-
tę przenosi się na zmniejszenie funduszu jednostki. Działania	te	pozwalają	na	zrównowa-
żenie	zwiększenia	funduszu	jednostki	z	tytułu	otrzymanych	środków	na	wydatki	budżetowe.	
Koszty	w	oświatowych	 jednostkach	budżetowych	opłacane	ze	 środków	gromadzonych	na	
wydzielonym	rachunku	dochodów	z	osiąganymi	przychodami	również	mają	luźny	związek,	
chociażby	 z	 uwagi	 na	 zakaz	 przeznaczania	 tych	 środków	 na	 finansowanie	 wynagrodzeń.	
Środki na realizację planu wydatków pochodzące z dochodów gromadzonych na wy-
dzielonym rachunku bankowym nie stanowią źródła równoważenia zmian w funduszu 
jednostki, ponieważ zarówno koszty (z wyjątkiem kosztów majątkowych), jak i przy-
chody przenosi się na koniec roku na wynik finansowy.

W większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, których dzia-
łalność charakteryzuje się głównie nieodpłatnym wykonywaniem przypisanych im za-
dań, ewidencja na kontach zespołu 5 nie musi być prowadzona.

Wyjątek	stanowią	te	jednostki	samorządu	terytorialnego,	w	których	świadczenie	usług	
z	zakresu	gospodarki	komunalnej	 i	mieszkaniowej	nie	 jest	prowadzona	w	formie	zakładu	
budżetowego	lub	w	utworzonych	przez	samorząd	spółkach	prawa	handlowego.	Konieczność	
ewidencjonowania	 kosztów	 według	 typów	 działalności	 prowadzonej	 w	 formie	 jednostek	
budżetowych	wynika	głównie	z	potrzeby	sporządzania	kalkulacji	kosztów	poszczególnych	
rodzajów	usług	na	potrzeby	ustalania	cen.	W	jednostkach	budżetowych	prowadzących	od-
płatną	działalność	usługową	wyodrębnienie	kosztów	ogólnych	i	kosztów	ogólnoadministra-
cyjnych,	przypadających	na	tę	działalność	i	na	nieodpłatną	działalność	statutową,	może	być	
utrudnione,	a	często	wręcz	niemożliwe.	W	związku	z	tym	w zakładowym planie kont ewi-
dencję na kontach zespołu 5 można ograniczyć tylko do kosztów odpłatnej działalności 
usługowej i produkcyjnej.

W jednostkach budżetowych, w których nie występują zapasy produktów lub pro-
dukcji niezakończonej i nie jest prowadzona ewidencja na kontach zespołu 5, nie wystą-
pią operacje podlegające ewidencji na koncie 490 „Rozliczenie kosztów”.

W	jednostkach	budżetowych,	w	których	odpłatnie	prowadzona	działalność	usługowa	lub	
produkcyjna	ma	charakter	działalności	ubocznej,	ewidencję na koncie 490 można ogra-
niczyć do operacji związanych z rozliczaniem kosztów dotyczących wyłącznie tej dzia-
łalności. W	oświatowych	jednostkach	budżetowych,	które	przejęły	w	związku	z	likwidacją	
gospodarstw	pomocniczych	zadania	warsztatów	szkolnych,	zakres	operacji	ujmowanych	na	
koncie	490	powinien	być	wzorowany	na	rozliczeniach	kosztów	w	zlikwidowanych	gospodar-
stwach	pomocniczych.
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4.2.  Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących 
w jednostkach budżetowych

Plan	kont	dla	 jednostek	budżetowych	 i	samorządowych	zakładów	budżetowych	stano-
wiący	załącznik	nr	3	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	
planów	kont	zawiera	konta	występujące	wyłącznie	w	jednostkach	budżetowych	lub	wyłącz-
nie	w	samorządowych	zakładach	budżetowych.

Jednostki	 budżetowe	 mają	 obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej według 
podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków do kont służących do ewi-
dencji wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz rozrachunków i rozliczeń. 
Jednostki	budżetowe	–	w	odróżnieniu	od	samorządowych	zakładów	budżetowych	–	nie	spo-
rządzają	planów	finansowych	przychodów	i	kosztów,	więc ewidencja szczegółowa do kont 
zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i do kont zespołu 7 „Przycho-
dy, dochody i koszty” powinna być prowadzona w sposób zapewniający sporządzenie 
jednost kowych sprawozdań finansowych.

Państwowe	 i	samorządowe	 jednostki	budżetowe	wykonują	swoje	zadania	głównie	nie-
odpłatnie.	Z	tego	względu	oraz	z	uwagi	na	rozwiązania	przyjęte	w	opisie	kont	stosowanych	
w	jednostkach	budżetowych,	jedna z podstawowych zasad rachunkowości, polegająca na 
współmierności przychodów i kosztów w tych jednostkach, nie jest realizowana.

W	większości	jednostek	budżetowych	wynik	finansowy	ustalony	na	działalności	tych	
jednostek	 jest	wielkością	ujemną	zbliżoną	do	kwoty	zrealizowanych	kosztów	działalno-
ści	bieżącej.	Wyjątek	od	tej	zasady	stanowią	urzędy	jednostek	samorządu	terytorialnego,	
które,	 jeśli	nawet	 realizują	w	 ramach	planu	 finansowego	minimalne	przychody	z	 tytułu	
dochodów	budżetowych,	 to	 z	uwagi	na	 fakt	 zaliczania	do	przychodów	urzędów	docho-
dów	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego	wynik	finansowy	tych	podmiotów	jest	
wielkością	dodatnią.	Należy	podkreślić,	że	na	dodatni	wynik	finansowy	urzędu	w	dużym	
stopniu	 rzutują	 dochody	 budżetu	 otrzymane	 na	 realizację	 wydatków	 majątkowych	 oraz	
dochody	budżetu	związane	z	prowadzeniem	działalności	innych	niż	urząd	jednostek	bud-
żetowych.

TABELA 7.  Wykaz kont występujących w państwowych i w samorządowych jednostkach 
budżetowych

Zespół Symbol i nazwa konta

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek 
trwały”

■■ 011 „Środki trwałe”
■■ 013 „Pozostałe środki trwałe”
■■ 014 „Zbiory biblioteczne”
■■ 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”
■■ 016 „Dobra kultury”
■■ 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy”
■■ 020 „Wartości niematerialne i prawne”
■■ 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
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■■ 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
■■ 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i praw

nych oraz zbiorów bibliotecznych”
■■ 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
■■ 077 „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
■■ 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Zespół 1 – „Środki 
pieniężne i rachunki 
bankowe”

■■ 101 „Kasa”
■■ 130 „Rachunek bieżący jednostki”
■■ 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”
■■ 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
■■ 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”
■■ 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi”
■■ 138 „Rachunek środków europejskich”
■■ 139 „Inne rachunki bankowe”
■■ 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
■■ 141 „Środki pieniężne w drodze”

Zespół 2 – „Rozrachunki 
i rozliczenia”

■■ 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
■■ 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
■■ 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”
■■ 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”
■■ 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”
■■ 225 „Rozrachunki z budżetami”
■■ 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
■■ 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”
■■ 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegają

cych zwrotowi”
■■ 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
■■ 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”
■■ 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
■■ 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
■■ 240 „Pozostałe rozrachunki”
■■ 245 „Wpływy do wyjaśnienia”
■■ 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 3 – „Materiały 
i towary”

■■ 300 „Rozliczenie zakupu”
■■ 310 „Materiały”
■■ 330 „Towary”
■■ 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 – „Koszty według 
rodzajów i ich rozliczenie”

■■ 400 „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”
■■ 490 „Rozliczenie kosztów”
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Zespół 5 – „Koszty według 
typów działalności i ich 
rozliczenie”

■■ 500 „Koszty działalności podstawowej”
■■ 530 „Koszty działalności pomocniczej”
■■ 550 „Koszty zarządu”
■■ 580 „Rozliczenie kosztów działalności”

Zespół 6 – „Produkty” ■■ 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”
■■ 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”
■■ 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 – „Przychody, 
dochody i koszty”

■■ 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
■■ 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
■■ 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
■■ 740 „Dotacje i środki na inwestycje”
■■ 750 „Przychody finansowe”
■■ 751 „Koszty finansowe”
■■ 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
■■ 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
■■ 770 „Zyski nadzwyczajne”
■■ 771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, 
rezerwy i wynik 
finansowy”

■■ 800 „Fundusz jednostki”
■■ 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje”
■■ 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
■■ 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
■■ 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
■■ 853 „Fundusze celowe”
■■ 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
■■ 860 „Wynik finansowy”

2. Konta pozabilansowe

■■ 970 „Płatności ze środków europejskich”
■■ 975 „Wydatki strukturalne”
■■ 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
■■ 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”
■■ 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków”
■■ 982 „Plan wydatków środków europejskich”
■■ 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”
■■ 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”
■■ 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”
■■ 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”
■■ 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
■■ 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
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PROPOZYCJA AUTORA

Konieczność zachowania współmierności przychodów i kosztów jednostek budże
towych wymaga wprowadzenia zmian w wykazie kont zespołów 7 i 8.
Po uwzględnieniu zmian wykaz kont wymienionych zespołów przedstawia się na
stępująco:

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”
700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”
711 „Dochody rozliczane z budżetem”
720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budżetowych”
750 „Przychody finansowe”
751 „Koszty finansowe”
760 „Pozostałe przychody operacyjne”
761 „Pozostałe koszty operacyjne”
770 „Zyski nadzwyczajne”
771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800 „Fundusz jednostki”
810 „Płatności z budżetu środków europejskich”
840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
853 „Fundusze celowe”
855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
860 „Wynik finansowy”

4.2.1. Ewidencja środków pieniężnych
W	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	wiodącą	rolę	spełnia	kon-

to	130 „Rachunek bieżący jednostki”,	które	poza	rejestracją	zmian	w	stanie	środków	na	
rachunku	bankowym	pozwala	na	uzyskanie	danych	niezbędnych	do	sporządzenia	sprawo-
zdań	budżetowych	w	zakresie	wykonania	planu	dochodów	i	wydatków	budżetowych.	Plany	
finansowe	jednostek	budżetowych	sporządza	się	w	zakresie	dochodów	i	wydatków	budżeto-
wych	klasyfikowanych	według:

■■ działów	i	rozdziałów	–	określających	rodzaj	działalności,
■■ paragrafów	–	określających	rodzaj	dochodów	i	wydatków.

W	 związku	 z	 tym	 jednostki	 budżetowe	 zobowiązane	 są	 do	 prowadzenia	 ewidencji	
szczegółowej	według	podziałek	klasyfikacji	dochodów	budżetowych	i	wydatków	budże-
towych.
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W	 odniesieniu	 do	 należności	 budżetowych jednostki mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji według budżetów, których należności dotyczą.

PROPOZYCJA AUTORA

Obowiązek prowadzenia ewidencji według budżetów powinien dotyczyć również 
zrealizowanych dochodów budżetowych. W związku z tym w samorządowych jed
nostkach budżetowych realizujących dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto
rialnego ustawami zrealizowane dochody powinny być ewidencjonowane w podziale 
na dochody:

■■ budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
■■ budżetu państwa,
■■ innej jednostki samorządu terytorialnego.

W	zakresie	wydatków	samorządowe	 jednostki	budżetowe	mogą	w	danym	roku	bud-
żetowym	otrzymywać	z	budżetu	środki	na	realizację	wydatków	planowanych	na	dany	rok	
budżetowy	 oraz	 na	 realizację	 wydatków	 objętych	 planem	 wydatków	 niewygasających	
z	upływem	poprzedniego	roku	budżetowego.	W	planie	kont	do	budżetu	przyjęto	stosow-
ne	 rozwiązania	 związane	 z	 przekazywaniem	 środków	 na	 niewygasające	 wydatki	 i	 ich	
rozliczaniem.	W planach kont dla jednostek budżetowych problem realizacji planu 
wydatków niewygasających został pominięty. W	opisie	konta	904	„Niewygasające	wy-
datki”	został	zamieszczony	zapis,	że	na	stronie	Wn	konta	904	ujmuje	się	wydatki	jednos-
tek	budżetowych	dokonane	w	ciężar	planu	niewygasających	wydatków,	na	podstawie	ich	
sprawozdań	budżetowych	w	korespondencji	z	kontem	225.	W	danym	przypadku	 trudno	
jednak	 wskazać	 konkretne	 sprawozdanie	 budżetowe	 stanowiące	 podstawę	 do	 tego	 typu	
księgowań.	W	zasadzie	jedynym	sprawozdaniem	wchodzącym	w	rachubę	może	być	spra-
wozdanie Rb-28S, w którym dane w zakresie niewygasających wydatków prezentuje 
się w kolumnie „Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego”. W	ko-
lumnie	tej	wykazuje	się	wydatki,	których	wykaz	organ	stanowiący	jednostki	może	usta-
lić	zgodnie	z	art.	263	ust.	2	uofp,	a	kolumna	ta	 jest	wypełniana	tylko	w sprawozdaniu 
rocznym. Zasady	prezentowania	tych	danych	raczej	wykluczają	możliwość	prezentowania	
danych	obrazujących	wykonanie	wydatków	objętych	planem	niewygasających	wydatków	
i	sprowadzają	się	do	zamieszczenia	w	tej	kolumnie	danych	z	wykazu	przyjętego	uchwa-
łą	organu	stanowiącego	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Z	kolei	sposób	wypełniania	
w	sprawozdaniu	Rb-28S	kolumny	„Wydatki	wykonane”,	polegający	na	wykazaniu	w	tym	
miejscu	zrealizowanych	wydatków	na	podstawie	danych	księgowości	analitycznej,	wcale	
nie	wyklucza	możliwości	wykazywania	w	tej	pozycji	wydatków	jednostek	budżetowych	
dokonywanych	 w	 ciężar	 planu	 niewygasających	 wydatków.	 W	 związku	 z	 tym	 wydatki 
wykazywane w kolumnie „Wydatki wykonane” powinny składać się z wydatków do-
konanych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy oraz z wydatków 
niewygasłych z upływem poprzedniego roku budżetowego, zrealizowanych w nowym 
roku budżetowym.
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Konto	130 w urzędach jednostek samorządu terytorialnego może	służyć	również	do	
ewidencji	dochodów	i	wydatków	realizowanych	bezpośrednio	z	rachunku	bieżącego	budżetu	
jednostki	samorządu	terytorialnego.	W	takim	przypadku saldo konta 130 podlega okreso-
wemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę:

■■ Ma konta 800 – w zakresie zrealizowanych wydatków,
■■ Wn konta 800 – w zakresie dochodów.

W	tego	 typu	 samorządowych	 jednostkach	budżetowych konto 130 służy do dokony-
wania zapisów na podstawie wyciągów bankowych do rachunków budżetu w zakresie:

■■ własnych	dochodów	budżetowych	jednostki	samorządu	terytorialnego	objętych	planem	fi-
nansowym	urzędu	i	wpłaconych	bezpośrednio	na	rachunek	budżetu,

■■ dochodów	budżetowych	z	zadań	zleconych	objętych	planem	finansowym	urzędu,	wpłaco-
nych	bezpośrednio	na	rachunek	budżetu,

■■ wydatków	budżetowych	objętych	planem	finansowym	urzędu	realizowanym	bezpośrednio	
z	rachunku	podstawowego	budżetu,	z	wyodrębnionych	rachunków	projektów	lub	z	kredytu	
uruchomionego	w	formie	realizowania	zleceń	płatniczych,

■■ wydatków	niewygasających	objętych	planem	niewygasających	wydatków	urzędu	zrealizo-
wanych	bezpośrednio	z	rachunku	budżetu.
W ciągu miesiąca	konto	analityczne	do	konta	130,	służące	do	ewidencji	dochodów	włas-

nych	jednostki	samorządu	terytorialnego,	wykazuje	saldo	strony	Wn	oznaczające	wartość	
dochodów	budżetowych	urzędu	wpłaconych	bezpośrednio	na	 rachunek	budżetu	 jednostki	
samorządu	terytorialnego.	Saldo	to	ulega	likwidacji	przez	księgowanie	na	koniec	miesiąca	
jednostkowego	sprawozdania	Rb-27S,	sporządzanego	przez	urząd	na	podstawie	ewidencji	
prowadzonej	na	koncie	130.

W	zakresie	wydatków	urzędu	ujmowanych	na	koncie	analitycznym	do	konta	130,	konto	
to	w	ciągu	miesiąca	wykazuje	saldo	strony	Ma	oznaczające	wartość	wydatków	budżetowych	
urzędu	poniesionych	bezpośrednio	z	rachunku	budżetu.	Saldo	to	ulega	likwidacji	przez	księ-
gowanie	 na	 koniec	 miesiąca	 jednostkowego	 sprawozdania	 Rb-28S,	 sporządzanego	 przez	
urząd	na	podstawie	ewidencji	prowadzonej	na	koncie	130.

W ciągu kwartału	 konto	 analityczne	 do	 konta	 130,	 służące	 do	 ewidencji	 dochodów	
z	wykonywanych	przez	urząd	zadań	zleconych,	wykazuje	saldo	strony	Wn	oznaczające	war-
tość	 tych	dochodów	budżetowych	urzędu	wpłaconych	bezpośrednio	na	 rachunek	budżetu	
jednostki	samorządu	terytorialnego.	Saldo	to	ulega	likwidacji	przez	księgowanie	na	koniec	
kwartału	 jednostkowego	 sprawozdania	 Rb-27S,	 sporządzanego	 przez	 urząd	 na	 podstawie	
ewidencji	prowadzonej	na	koncie	130.

W	zakresie	realizowanych	w	urzędzie	wydatków	niewygasających	ujmowanych	na	kon-
cie	analitycznym	do	konta	130,	konto	 to	w	okresie	 realizacji	 zadań	objętych	planem	nie-
wygasających	wydatków	(niewykraczającym	poza	30	czerwca)	wykazuje	saldo	strony	Ma,	
oznaczające	wartość	wydatków	budżetowych	urzędu	poniesionych	bezpośrednio	z	rachun-
ku	 środków	 na	 niewygasające	 wydatki	 (konto	 135	 w	 ewidencji	 budżetu).	 Saldo	 to	 ulega	
likwidacji	przez	księgowanie	na	koniec	pierwszego	półrocza	informacji	w	zakresie	realizacji	
niewygasających	wydatków	(z wykonania planów niewygasających wydatków urząd nie 
sporządza sprawozdań budżetowych),	sporządzanego	przez	urząd	na	podstawie	ewidencji	
prowadzonej	na	koncie	130.
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W	urzędach	realizujących	wszystkie	dochody	i	wydatki	urzędu	wyłącznie	z	rachunków	
budżetu	konto 130 na koniec:

■■ marca –	może	wykazywać	saldo	Ma	oznaczające	poniesione	niewygasające	wydatki,
■■ czerwca, września i grudnia	–	nie	powinno	wykazywać	żadnego	salda,
■■ stycznia, lutego, kwietnia i maja –	saldo	konta	130	równa	się	saldu	sald	kont	analitycz-

nych	służących	do	ewidencji	dochodów	z	zadań	zleconych	(saldo	Wn)	i	do	ewidencji	nie-
wygasających	wydatków	(saldo	Ma),

■■ lipca, sierpnia, października i listopada	–	saldo	konta	130	jest	takie	samo	jak	konta	ana-
lityczne	służące	do	ewidencji	dochodów	z	zadań	zleconych.
W	trakcie	poszczególnych	miesięcy	roku	konto	130,	na	którym	są	dokonywane	zapisy	

na	podstawie	wyciągów	do	 rachunków	budżetu,	może wykazywać saldo Wn, jeżeli	 zre-
alizowane	dochody	urzędu,	pomniejszone	o	dochody	objęte	okresowymi	sprawozdaniami	
Rb-27S	 i	 Rb-27ZZ,	 są	 większe	 niż	 wydatki	 urzędu,	 pomniejszone	 o	 wydatki	 wykazane	
w	 okresowych	 sprawozdaniach	 Rb-28S	 i	 zrealizowane	 niewygasające	 wydatki	 wykazane	
w	informacjach	z	ich	wykonania.	W przeciwnym razie (wydatki	wykonane	urzędu	są	wyż-
sze	niż	dochody	urzędu)	konto	130	w	trakcie	poszczególnych	miesięcy	wykazuje saldo Ma.

Przy	tak	prowadzonej	ewidencji	na	koncie	130	z	pewnością	można	stwierdzić,	że	zapisy 
na tym koncie nie mają nic wspólnego z ewidencjonowaniem stanu środków pienięż-
nych oraz obrotów na rachunku bankowym, a salda konta 130 w ciągu roku nie mają 
żadnej wartości poznawczej. Prowadzenie	 ewidencji	 w	 przedstawiony	 sposób,	 mimo	 że	
jest	 zgodne	 z	 obowiązującym	 opisem	 konta,	 jest	 w	 jakimś	 stopniu	 zaprzeczeniem	 zasad	
określonych	w	art.	4	uor.

PROPOZYCJA AUTORA

Optymalnym sposobem prowadzenia zapisów na koncie 130, niepozwalającym na 
wystąpienie sald z tytułu zaksięgowania wyciągów bankowych do rachunków ban
kowych budżetu, jest przyjęcie zasady, że na koncie 130 do każdego wyciągu są 
dokonywane dodatkowe zapisy:

■■  Wn 222, Ma 130 – w kwocie dochodów budżetowych stanowiących dochody 
własne jednostki samorządu terytorialnego, ujętych według podziałek klasyfika
cji budżetowej na stronie Wn konta 130,

■■  Wn 222, Ma 130 – w kwocie dochodów budżetowych z zadań zleconych ujętych 
według podziałek klasyfikacji budżetowej na stronie Wn konta 130,

■■  Wn 130, Ma 223 – w kwocie wydatków budżetowych ujętych według podziałek 
klasyfikacji budżetowej na stronie Ma konta 130,

■■  Wn 130, Ma 223 – w kwocie wydatków budżetowych realizowanych w ramach pla
nu niewygasających wydatków ujętych według podziałek klasyfikacji budżetowej 
na stronie Ma konta 130.

Po dokonaniu dodatkowych zapisów, równoważnych z okresowymi przelewami 
dochodów na rachunek budżetu i z okresowymi przelewami środków na realizację 
planowanych wydatków na rachunek urzędu, konto 130 nie będzie wykazywało żad
nego salda.
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Nietrudno	zauważyć,	 że	proponowany	przez	autora sposób prowadzenia zapisów na 
koncie 130 na podstawie pojedynczych wyciągów bankowych do rachunków bankowych 
budżetu jest bardziej szczegółową wersją, wynikającą z aktualnego opisu konta 130	za-
wartego	w	załączniku	nr	3	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	
oraz	planów	kont.

System	ten	jest	również	idealnym	rozwiązaniem,	jeśli	urząd	ma	rachunek	bankowy	słu-
żący	tylko	do	realizacji	operacji	w	zakresie	wydatków	urzędu,	a	dochody	urzędu	są	reali-
zowane	w	formie	bezpośrednich	wpłat	na	rachunek	budżetu.	W	takim	przypadku	zapisy	na	
koncie	130	w	zakresie	dochodów,	dokonane	na	podstawie	wyciągów	do	rachunku	bankowe-
go	budżetu,	nie	rzutują	na	saldo	konta	130,	które	na	dany	dzień	jest	zgodne	z	saldem	wyka-
zanym	w	wyciągu	bankowym	do	rachunku	urzędu.	Zaprezentowane	rozwiązanie	może	się	
sprawdzić	również	w	sytuacji,	gdy	wydatki	urzędu	są	sporadycznie	opłacane	bezpośrednio	
z	rachunków	budżetu	(kont:	133,	134,	135).

4.2.2. Rozliczenie dochodów jednostek budżetowych
Rozliczenia	z	budżetem	państwa	lub	z	budżetem	jednostki	samorządu	terytorialnego	do-

chodów	budżetowych	zrealizowanych	przez	jednostki	samorządu	terytorialnego	ewidencjo-
nuje	się	na	koncie	222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, dla	którego	w	rozporządze-
niu	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	określono	następujące	
zasady	funkcjonowania:

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 
budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w kore
spondencji odpowiednio z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie 
sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zre
alizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu docho
dów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji 
z kontem 130.

Państwowe jednostki budżetowe,	nieprowadzące	działalności	oświatowej,	realizują	do-
chody	 budżetowe,	 które	 w	 całości	 podlegają	 rozliczeniu	 z	 budżetem	 państwa.	 Natomiast	
w	państwowych	jednostkach	budżetowych	prowadzących	działalność	określoną	w	ustawie	
o	systemie	oświaty	rozliczeniu	z	budżetem	podlegają	dochody	pochodzące	z	innych	źródeł	
niż	dochody	budżetowe,	które	mogą	być	gromadzone	na	wydzielonych	rachunkach	docho-
dów.	Należy	przypomnieć,	że	na	wydzielonych	rachunkach	bankowych	mogą	być	groma-
dzone	dochody	pochodzące	ze	źródeł	określonych	w	art.	11a	uofp,	które	mogą	być	wyko-
rzystywane	bezpośrednio	na	wydatki	określone	w	tym	artykule.	Wpłaty	do	budżetu	państwa	
dochodów	budżetowych	zrealizowanych	przez	państwowe	jednostki	budżetowe	ewidencjo-
nuje	się	na	stronie	Wn	konta	222.
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Samorządowe jednostki budżetowe, realizujące	zadania	zlecone	z	zakresu	admini-
stracji	rządowej	i	inne	zadania	zlecone,	dochody	uzyskane	przez	te	jednostki	–	podobnie	
jak	dochody	zaliczane	do	dochodów	własnych	jednostek	samorządu	terytorialnego	–	w	ca-
łości	wpłacają	na	rachunek	samorządu	terytorialnego,	mimo	że	dochody	te	mogą	stanowić	
dochody	 różnych	 budżetów,	 tj.	 budżetu	 państwa,	 budżetu	 własnej	 jednostki	 samorządu	
terytorialnego	lub	innej	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Końcowe	rozliczenie	docho-
dów	wykonanych	w	wyniku	realizacji	zadań	zleconych	znajduje	odzwierciedlenie	w	księ-
gach	rachunkowych	budżetu.

Na	 stronie	Ma	konta	222	ujmuje	 się	w	ciągu	 roku	budżetowego	okresowe	 lub	 roczne	
przeksięgowania	zrealizowanych	dochodów	budżetowych	na	konto	800,	na	podstawie	spra-
wozdań	budżetowych:

■■ Rb-27	–	w	państwowych	jednostkach	budżetowych,
■■ Rb-27S	lub	Rb-27ZZ	–	w	samorządowych	jednostkach	budżetowych.

W	opisie	konta	222	zamieszczonego	w	załączniku	nr	3	do	 rozporządzenia	w	sprawie	
szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	brak jest rozgraniczenia dochodów 
budżetowych samorządowych jednostek budżetowych na dochody:

■■ z zadań własnych,
■■ z zadań z zakresu administracji rządowej,
■■ z innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

PROPOZYCJA AUTORA

Ewidencjonowanie zrealizowanych dochodów budżetowych w korespondencji z kon
tem 800 „Fundusz jednostki” nie do końca jest trafionym rozwiązaniem. Wprawdzie 
dochody budżetowe w większości państwowych i samorządowych jednostek budże
towych mają marginalny charakter, ale traktowanie rozliczenia tych dochodów jako 
źródła zmniejszenia funduszu jednostki budżetowej sprawia, że dane prezentowa
ne w sprawozdaniu finansowym mają ograniczoną wartość poznawczą. Znacznie 
lepszym rozwiązaniem w przypadku rozliczeń zrealizowanych dochodów jednostek 
budżetowych z budżetem byłoby przyjęcie zasady, że przeksięgowania dochodów 
budżetowych na podstawie okresowych sprawozdań budżetowych dokonuje się 
w korespondencji z kontem funkcjonującym w ramach kont zespołu 7 „Przychody, 
dochody i koszty”. Zaniechanie dotychczasowych przeksięgowań musiałoby się wią
zać z rozszerzeniem kont zespołu 7 o dodatkowe konto, które mogłoby nosić nazwę 
„Dochody rozliczane z budżetem”.

W	urzędach	jednostek	samorządu	terytorialnego,	nieposiadających	odrębnego	rachun-
ku	bankowego,	dochody	objęte	planami	finansowymi	urzędu,	wpłacane	bezpośrednio	na	
rachunek	 bieżący	 budżetu,	 należy	 traktować	 jako	 operacje	 równoważne	 z	 okresowymi	
wpłatami	zrealizowanych	dochodów	z	rachunku	bieżącego	urzędu	na	rachunek	budżetu.	
Zrealizowane	w	ten	sposób	wpłaty	ujmuje	się	w	urzędzie	na	podstawie	wyciągów	banko-
wych	do	rachunku	budżetu,	w	łącznej	kwocie	na	stronie	Wn	konta	222,	w	korespondencji	
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z	kontem	130	w	zbiorczej	kwocie,	z	podziałem	na	dochody	budżetowe	i	dochody	związane	
z	realizacją	zadań	z	zakresu	administracji	rządowej	i	 innych	zadań	zleconych	ustawami. 
Zmiana ewidencji dochodów urzędu realizowanych bezpośrednio na rachunku bud-
żetu wynika ze zmiany w omawianym rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont opisu konta 901 „Dochody budżetu”, polegającej na 
braku możliwości ujmowania na tym koncie dochodów własnych urzędu realizowa-
nych w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu. 

Tego	typu	zapisy	na	koncie	222	mogą	wystąpić	również	w	przypadku	przyjęcia	w	do-
kumentacji	 opisującej	 przyjęte	 w	 urzędzie	 zasady	 rachunkowości,	 że	 rachunek	 bieżący	
urzędu	 służy	 wyłącznie	 do	 realizacji	 wydatków	 objętych	 planem	 finansowym	 urzędu,	
a	zapisy	w	zakresie	dochodów	budżetowych	urzędu	i	w	zakresie	dochodów	związanych	
z	realizacją	zadań	z	zakresu	administracji	rządowej	i	innych	zadań	zleconych	ustawami	są	
dokonywane	na	podstawie	wyciągów	bankowych	do	rachunku	budżetu.

PROPOZYCJA AUTORA

Uwzględniając przedstawione uwagi do ewidencji rozliczeń, konto 222 mogłoby 
funkcjonować według następujących zasad:

Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”
 Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 
budżetowych związanych z realizacją zadań własnych lub z wykonywaniem zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samo
rządu terytorialnego ustawami.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w ko
respondencji odpowiednio z kontem 130. W urzędach jednostek samorządu tery
torialnego na stronie Wn konta 222 ujmuje się również wpływy dochodów urzędu 
bezpośrednio na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 711 „Dochody 
rozliczane z budżetem”, na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania do
chodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu docho
dów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji 
z kontem 130.

4.2.3. Rozliczenie środków otrzymanych na wydatki jednostek budżetowych

Do	ewidencji	rozliczenia	zrealizowanych	przez	jednostki	budżetowe	wydatków	budże-
towych,	 w	 tym	 wydatków	 w	 ramach	 współfinansowania	 programów	 i	 projektów	 realizo-
wanych	ze	środków	europejskich,	służy	konto	223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
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funkcjonujące	według	następujących	zasad	określonych	w	rozporządzeniu	w	sprawie	szcze-
gólnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont:

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków bud
żetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów reali
zowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
1)  w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie spra

wozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków 
bud żetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowa
nych ze środków europejskich na konto 800,

2)  okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze 
środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:
1)  okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budże

towych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania progra
mów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kon
tem 130,

2)  okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego 
stopnia, w korespondencji z kontem 130.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje 
związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią 
dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzyma
nych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 
wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespon
dencji z kontem 130.

W państwowych jednostkach budżetowych na	 stronie	 Wn	 konta	 223	 ujmuje	 się	
w	ciągu	 roku	budżetowego	okresowe	 lub	 roczne	przeniesienia,	 na	podstawie	 sprawozdań	
budżetowych	 Rb-28,	 zrealizowanych	 wydatków	 budżetowych,	 w	 tym	 wydatków	 budżetu	
państwa	w	 ramach	współfinansowania	programów	 i	projektów	 realizowanych	ze	 środków	
europejskich,	na	konto	800,	a	w	jednostkach	budżetowych,	będących	dysponentami	środków	
wyższego	stopnia	–	okresowe	przelewy	środków	pieniężnych	na	pokrycie	wydatków	budże-
towych	dysponentów	niższego	stopnia	oraz	wydatków	w	ramach	współfinansowania	progra-
mów	i	projektów	realizowanych	ze	środków	europejskich,	w	korespondencji	z	kontem	130.

Na	stronie	Ma	konta	223	ujmuje	się	okresowe	wpływy	środków	pieniężnych	otrzyma-
nych	 na	 pokrycie	 wydatków	 budżetowych,	 w	 tym	 wydatków	 budżetu	 państwa	 w	 ramach	
współfinansowania	programów	i	projektów	realizowanych	ze	środków	europejskich,	w	kore-
spondencji	z	kontem	130,	oraz	okresowe	wpływy	środków	pieniężnych	przeznaczonych	dla	
dysponentów	niższego	stopnia,	w	korespondencji	z	kontem	130.

W samorządowych jednostkach budżetowych	na	koncie	223	na	stronie	Wn	ujmuje	
się	w	ciągu	 roku	budżetowego	okresowe	 lub	 roczne	przeniesienia,	na	podstawie	spra-
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wozdań	 budżetowych	 Rb-28S,	 zrealizowanych	 wydatków	 budżetowych,	 obejmujących	
również	operacje	związane	z	przepływami	środków	europejskich	w	zakresie,	w	którym	
środki	te	stanowią	dochody	jednostek	samorządu	terytorialnego,	a	na	stronie	Ma	–	okre-
sowe	przelewy	na	rachunek	bieżący	jednostki	na	realizację	planowanych	wydatków	bud-
żetowych.

PROPOZYCJA AUTORA

Ewidencjonowanie zrealizowanych wydatków budżetowych w korespondencji ze 
stroną Ma konta 800 „Fundusz jednostki” nie do końca jest rozwiązaniem możli
wym do zaakceptowania. W odróżnieniu od dochodów budżetowych występujących 
w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w śladowym 
wymiarze i mających z reguły minimalny wpływ na kształt sprawozdania finansowe
go, wydatki budżetowe tych jednostek mają istotne oddziaływanie na dane przed
stawione w tym sprawozdaniu. Traktowanie przeksięgowań wydatków budżetowych 
jako źródła zwiększenia funduszu powoduje, że wynik finansowy tych jednostek sta
nowi kwotę zbliżoną do łącznej kwoty kosztów ujętych na kontach zespołów 4 i 7. 
Znacznie lepszym rozwiązaniem w przypadku rozliczeń zrealizowanych wydatków 
jednostek budżetowych z budżetem byłoby przyjęcie zasady, że przeksięgowanie 
bieżących wydatków budżetowych na podstawie okresowych sprawozdań budżeto
wych jest dokonywane, w korespondencji z kontem funkcjonującym w ramach kont 
zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”. Zaniechanie dotychczasowych przeksię
gowań musiałoby się wiązać z rozszerzeniem kont zespołu 7 o dodatkowe konto, 
które mogłoby nosić nazwę 710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”. 
Natomiast wydatki majątkowe wynikające ze sprawozdań Rb28 i Rb28S w dalszym 
ciągu byłyby księgowane według dotychczasowych zasad.

W	 urzędach	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 niemających	 odrębnego	 rachunku	
bankowego,	wydatki	objęte	planami	finansowymi	urzędu,	zrealizowane	bezpośrednio	z	ra-
chunku	bieżącego	budżetu,	należy	traktować	jak	środki	otrzymane	przez	urząd	na	pokrycie	
tych	wydatków.	Zrealizowane	w	 ten	 sposób	wypłaty	ujmuje	 się	w	urzędzie	na	podstawie	
wyciągów	 bankowych	 do	 rachunku	 budżetu,	 w	 łącznej	 kwocie	 na	 stronie	 Ma	 konta	 223,	
w	korespondencji	z	kontem	130.	Zmiana w ewidencji wydatków urzędu realizowanych 
bezpośrednio z rachunku budżetu jest podyktowana zmianą w omawianym rozporzą-
dzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont opisu konta 902 
polegającą na braku możliwości księgowania na tym koncie wydatków urzędu zrealizo-
wanych bezpośrednio z rachunku budżetu. Przedstawione	zasady	powinny	być	stosowane	
również	w	urzędach	mających	odrębny	rachunek	w	odniesieniu	do	tych	wydatków	urzędu,	
które	są	ponoszone	bezpośrednio	z	rachunków	budżetu	prowadzonych	w	ramach	konta	133	
(np.	 rachunki	bankowe	otwarte	w	związku	z	 realizacją	projektów	współfinansowanych	ze	
środków	europejskich)	lub	wydatków	realizowanych	z	kredytów	bankowych	uruchomionych	
w	formie	realizacji	zleceń	płatniczych.
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PROPOZYCJA AUTORA

Uwzględniając przedstawione uwagi do ewidencji rozliczeń, konto 223 mogłoby 
funkcjonować według następujących zasad:

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 
budżetowych objętych planem finansowym wydatków lub planem wydatków niewy
gasających, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
1)  w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 

sprawozdań budżetowych, zrealizowanych bieżących wydatków budżetowych 
i przekazanych dotacji, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfi
nansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na 
konto 710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”,

2)  w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 
sprawozdań budżetowych, zrealizowanych majątkowych wydatków budżeto
wych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania progra
mów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

3)  okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych 
oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowa
nych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:
1)  okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków bud

żetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania pro
gramów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji 
z kontem 130,

2)  okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niż
szego stopnia, w korespondencji z kontem 130,

3)  równowartość wydatków objętych planem finansowym urzędu jednostki samo
rządu terytorialnego zrealizowanych bezpośrednio z podstawowego rachunku 
budżetu, wyodrębnionego rachunku budżetu do obsługi projektów realizowa
nych z udziałem środków europejskich oraz z rachunku środków.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również ope
racje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te 
stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do koń
ca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dys
ponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, 
w korespondencji z kontem 130.
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4.2.4. Ewidencja amortyzacji w jednostkach budżetowych
Z	 opisu	 konta	 400 „Amortyzacja” wynika,	 że	 konto	 to	 służy	 do	 ewidencji	 kosztów	

amortyzacji	 od	 środków	 trwałych	 oraz	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych,	 od	 których 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 
Na	koncie	400	nie	ujmuje	się	więc	amortyzacji	umarzanych	jednorazowo	środków	trwałych	
o	niskiej	wartości	(poniżej	3500	zł)	oraz	umarzanych	jednorazowo,	bez	względu	na	wartość,	
środków	dydaktycznych,	w	tym	także	środków	transportu	(z	reguły	o	wartości	większej	niż	
3500	zł).	Z	opisu	konta	072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości nie-
materialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” wynika	z	kolei,	że	 te	składniki	
aktywów	trwałych	podlegają	 jednorazowemu	umorzeniu	w	pełnej	wysokości,	w	miesiącu	
oddania	 ich	 do	 użytkowania,	 a	 wartość	 umorzenia	 księguje	 się	 w	 korespondencji	 z	 kon-
tem 401 „Zużycie materiałów i energii”. W	 związku	 z	 tym	 w	 rachunku	 zysków	 i	 strat	
(wariant	porównawczy)	jednostek	budżetowych	wykazuje	się	w	pozycji	B.I.	„Amortyzacja”	
tylko	amortyzację	dokonywaną	stopniowo,	a	w	rachunku	zysków	i	strat	(wariant	porównaw-
czy)	jednostek,	sporządzających	sprawozdanie	finansowe	według	zasad	określonych	w	uor	
–	amortyzację	dokonywaną	stopniowo	i	jednorazowo.

W	praktyce	jednostek	budżetowych	mogą	mieć	miejsce	takie	zdarzenia,	że	w	planie	fi-
nansowym	zostały	ujęte	w	§	6060	„Wydatki	na	zakupy	inwestycyjne	jednostek	budżetowych” 
zakupy środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, a	w	ramach	
realizacji	planu	finansowego	może	się	okazać,	że	możliwe	jest	nabycie	pojedynczych	środ-
ków	trwałych	za	cenę	niższą	niż	3500	zł,	które	powinny	być	sklasyfikowane	w	§	4210	„Za-
kup	materiałów	i	wyposażenia”.	Możliwość	nabycia	środków	trwałych	za	cenę,	poniżej	któ-
rej	środki	te	są	umarzane	jednorazowo,	stwarza	komplikacje	w	realizacji	planu	finansowego	
jednostki	budżetowej,	ponieważ	w	wyniku	obniżenia	cen	na	rynku	może	grozić	jednostce	
przekroczenie	wydatków	w	§	4210.	Problem	w	danym	przypadku	nie	miałby	miejsca,	gdyby	
w	dokumentacji	opisującej	przyjęte	w	jednostce	budżetowej	zasady	rachunkowości	zamiesz-
czono	zapis,	że stopniowo są umarzane środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł, jeżeli 
ich zakup był planowany jako wydatek na zakupy inwestycyjne. Przy	 takiej	 regulacji	
środki	trwałe	zakupione	za	cenę	niższą	niż	3500	zł	powinny	być	ujmowane	na	koncie	011	
„Środki	trwałe”,	a	ich	umorzenie	naliczane	według	stawek	amortyzacyjnych	księgowane	na	
stronie	Ma	konta	071	„Umorzenie	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	i	praw-
nych”,	w	korespondencji	z	kontem	400	„Amortyzacja”.

4.2.5. Przychody i koszty ujmowane na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”
„Przychody i zyski”	to	uprawdopodobnione	powstanie	w	okresie	sprawozdawczym	ko-

rzyści	ekonomicznych,	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	w	formie	zwiększenia	wartości	
aktywów	 albo	 zmniejszenia	 wartości	 zobowiązań,	 które	 doprowadzą	 do	 wzrostu	 kapitału	
własnego	 lub	 zmniejszenia	 jego	 niedoboru	 w	 inny	 sposób	 niż	 wniesienie	 środków	 przez	
udziałowców	lub	właścicieli	(art.	3	ust.	1	pkt	30	uor).

Uwzględniając	przedstawioną	definicję	przychodów	i	zysków	oraz	zasady	funkcjonowa-
nia	jednostek	budżetowych	określone	w	uofp,	trudno	określić	przychody	jednostek	budże-
towych	 jako	 uprawdopodobnione	 powstanie	 w	 okresie	 sprawozdawczym	 korzyści	 ekono-
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micznych,	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	w	formie	zwiększenia	wartości	aktywów	albo	
zmniejszenia	wartości	zobowiązań,	ponieważ	jednostki	budżetowe	zrealizowane	należności,	
przypisywane	jako	przychody	na	kontach	zespołu	7,	mają	obowiązek	przekazać	na	rachunek	
budżetu	państwa	lub	rachunek	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Według	aktual-
nie	stosowanych	rozwiązań,	przychody jednostek budżetowych otrzymywane z budżetu 
na realizację wydatków budżetowych objętych planem finansowym jednostki budże-
towej, nie są traktowane jako przychody, lecz stanowią źródło zwiększenia funduszu 
jednostki. Środki	z	budżetu	na	wydatki	jednostek	budżetowych	spełniają	wymogi	zawarte	
w	definicji	przychodów	zamieszczonej	w	uor.	Środki	 te	stanowią	w	większości	 jednostek	
jedyne	lub	podstawowe	źródło	finansowania	kosztów	związanych	z	działalnością	statutową	
danej	jednostki	budżetowej.	Środki	otrzymane	z	budżetu	mają	takie	samo	przeznaczenie	jak	
dotacje	w	samorządowych	zakładach	budżetowych	otrzymane	na	finansowanie	działalności	
bieżącej,	więc	trudno	o	jakiekolwiek	przeciwwskazania	niepozwalające	zaliczać	wpływów	
tych	środków	do	pozostałych	przychodów	operacyjnych.

Podobne uwagi jak w przypadku przychodów można odnieść do wpłat do budże-
tu dochodów zrealizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe. 
Wpłaty	te	z	pewnością	mieszczą	się	w	zakresie	pojęcia	„koszty	i	straty”,	zdefiniowanym	
w	uor	jako	uprawdopodobnione	zmniejszenia	w	okresie	sprawozdawczym	korzyści	eko-
nomicznych,	 o	 wiarygodnie	 określonej	 wartości,	 w	 formie	 zmniejszenia	 wartości	 akty-
wów	albo	zwiększenia	wartości	zobowiązań	i	rezerw,	które	doprowadzą	do	zmniejszenia	
kapitału	 własnego	 lub	 zwiększenia	 jego	 niedoboru	 w	 inny	 sposób	 niż	 wycofanie	 środ-
ków	przez	udziałowców	lub	właścicieli.	Niestety,	według	aktualnie	przyjętych	rozwiązań,	
przekazanie do budżetu zrealizowanych dochodów nie stanowi pozostałych kosztów 
operacyjnych ujmowanych na kontach zespołu 7, lecz stanowi źródło zmniejszeń fun-
duszu jednostki.

4.2.5.1. EWIDENCJA PRZYCHODÓW NA KONTACH ZESPOŁU 7
Przychody	państwowych	i	samorządowych	jednostek	budżetowych	ewidencjonowane	na	

kontach	zespołu	7	„Przychody,	dochody	i	koszty”	mają	ścisły	związek	ze	źródłami	docho-
dów	budżetu	państwa	określonymi	w	uofp	 i	 ze	źródłami	dochodów	 jednostek	 samorządu	
terytorialnego.	Przypisane	przychody	jednostek	samorządu	terytorialnego	w	momencie	ich	
kasowej	realizacji,	polegającej	na	wpłaceniu	na	rachunek	bankowy,	stają	się	–	z	wyłącze-
niem	wpływów	z	prywatyzacji	–	dochodami	odpowiedniego	budżetu.

Jednostki	budżetowe	pokrywają	swoje	wydatki	bezpośrednio	z	budżetu,	więc	zreali-
zowane	dochody	podlegają	odprowadzaniu	na	rachunek	odpowiednio	dochodów	budżetu	
państwa	albo	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Wyjątek	od	tej	zasady	stanowią	
państwowe	i	samorządowe	jednostki	budżetowe	wykonujące	zadania	określone	w	ustawie	
o	systemie	oświaty,	które	mogą	gromadzić	dochody	na	wydzielonym	rachunku	dochodów	
według	zasad	określonych	w	uofp	i	przeznaczać	je	na	realizację	określonych	wydatków.

W	zakresie	ewidencji	przychodów	jednostek	budżetowych	szczególną	rolę	spełnia	kon-
to	720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”,	przez	co	funkcje	pozostałych	kont	
służących	do	ewidencji	przychodów	zostały	w	pewnym	stopniu	ograniczone.	Kierując	się	
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opisem	poszczególnych	kont	zespołu	7	służących	do	ewidencji	przychodów,	można	przyjąć,	
że	przychody jednostek budżetowych dzielą się na:

■■ ujmowane na koncie 720 przychody	jednostek	z	tytułu	dochodów	budżetowych	związa-
nych	bezpośrednio	z	podstawową	działalnością	jednostki,	do	których	zalicza	się:	podatki,	
składki,	opłaty,	inne	dochody	budżetu	państwa,	jednostek	samorządu	terytorialnego	oraz	
innych	jednostek,	należne	na	podstawie	odrębnych	ustaw	lub	umów	międzynarodowych,

■■ ujmowane na pozostałych kontach zespołu 7	przychody	z	tytułu	dochodów	budżeto-
wych	związane	ze	sprzedażą:	produktów,	towarów,	materiałów,	środków	trwałych,	warto-
ści	niematerialnych	i	prawnych	oraz	środków	trwałych	w	budowie,	przychody	finansowe	
oraz	kasowo	realizowane	przychody	zaliczane	do	pozostałych	przychodów	operacyjnych	
lub	zysków	nadzwyczajnych,

■■ pozostałe przychody operacyjne niestanowiące	przychodów	z	 tytułu	dochodów	bud-
żetowych,	 przychody	 z	 tytułu	 sprzedaży	 produktów	 na	 rzecz	 działalności	 finansowo	
wyodrębnionej	 własnej	 jednostki	 oraz	 przychody	 finansowe	 niestanowiące	 dochodów	
budżetowych.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych obejmują przychody z tytułu docho-
dów rozliczanych z budżetem, a	w	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżeto-
wych	prowadzących	działalność	oświatową	również	przychody	z	tytułu	dochodów,	które	
są	przeznaczane	na	wydatki	jednostki	w	zakresie	określonym	w	uofp	lub	w	uchwale	or-
ganu	stanowiącego	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego.	W	samorządowych	 jednostkach	
budżetowych	 realizujących	 zadania	 z	 zakresu	 administracji	 rządowej	 oraz	 inne	 zadania	
zlecone	jednostkom	samorządu	terytorialnego	ustawami,	przychodami	z	tytułu	dochodów	
budżetowych	są	również	przychody	związane	z	realizacją	tych	zadań	bez	względu	na	to,	
jakiego	budżetu	dotyczą.

PROPOZYCJA AUTORA

Bazując na opisie kont zespołu 7 zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządze
nia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, można przyjąć 
następujące zasady funkcjonowania tych kont w jednostkach budżetowych w zakre
sie przychodów i zysków nadzwyczajnych:

Zespół 7 „Przychody, dochody i koszty”
Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” w jednostkach budżetowych służą 
do ewidencji przychodów z podstawowej działalności jednostki stanowiących do
chody budżetowe oraz z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów z ope
racji finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczaj
nych. W urzędach jednostek samorządu terytorialnego na kontach zespołu 7 ujmuje 
się ponadto przychody z tytułu dochodów budżetu nieujętych w planach finanso
wych innych samorządowych jednostek budżetowych.
Ewidencję szczegółową przychodów prowadzi się stosownie do potrzeb planowa
nia, analizy i sprawozdawczości.
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Konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
Konto 700 służy w jednostkach budżetowych prowadzących działalność wytwórczą 
i usługową (np. w formie warsztatów szkolnych, z tytułu prowadzenia przedsiębior
stwa wodociągowokanalizacyjnego w formie jednostki budżetowej) do ewidencji 
sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) włas
nej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnio
nej własnej jednostki.
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji 
z kontami przede wszystkim zespołów 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział według przedmio
tów i kierunków sprzedaży.
W końcu roku obrotowego przychody ze sprzedaży przenosi się na stronę Wn kon
ta 860. Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związa
nych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki budżetowej, w szczegól
ności dochodów, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, inne dochody bud
żetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne 
na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
W urzędach jednostek samorządu terytorialnego konto 720 służy do ewidencji przy
chodów z tytułu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujętych 
w planach innych samorządowych jednostek budżetowych, przy czym częstotliwość 
zapisów na tym koncie może być ograniczona do zbiorczego zapisu na koniec roku 
na stronie Ma konta 720, w korespondencji ze stroną Wn konta 800.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na 
stronie Ma – przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnie
nie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencję 
szczegółową prowadzi się według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast 
w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stano
wią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec 
roku konto 720 nie wykazuje salda.

Konto 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
Konto 730 w jednostkach budżetowych służy do ewidencji sprzedaży towarów 
(np. sprzedaży w sklepikach szkolnych). Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przy
chody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespo
łów 1 i 2 oraz zespołów 0 i 8 bądź 4 i 5.
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Podatnicy VAT niezobowiązani do stosowania kas z pamięcią fiskalną ujmują na stro
nie Ma konta 730 przychody (utargi) łącznie z podatkiem ze sprzedaży towarów. 
Należny podatek od towarów i usług zawarty w utargach podlega przeksięgowaniu: 
Wn 730, Ma 225.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze sprzedaży towarów na stro
nę Ma konta 860 (Wn konto 730). Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.

Konto 750 „Przychody finansowe”
Konto 750 w jednostkach budżetowych służy do ewidencji przychodów finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, 
a w szczególności:
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
2) przychody z udziałów i akcji,
3) dywidendy,
4) odsetki od udzielonych pożyczek,
5) dyskonto przy zakupie weksli,
6) czeków obcych i papierów wartościowych,
7) odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
8) dodatnie różnice kursowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodręb
nienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodar
czych, należne jednostce odsetki.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma kon
ta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podsta
wową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające 
ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1)  przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia mate

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

oraz środków trwałych w budowie,
3)  odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieod

płatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, 
rzeczowe aktywa obrotowe,

4) zmniejszenie stanu produktów, w korespondencji ze stroną Wn konta 490.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stro
nę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku kon
to 760 nie wykazuje salda.
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Konto 770 „Zyski nadzwyczajne”
Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do 
przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiąza
nych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane od
szkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się ko
rekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 
(Wn konto 770). Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

Po	 przeniesieniu	 na	 koniec	 roku	 sald	 strony	 Ma	 kont:	 700,	 720,	 730,	 750,	 760	 i	 770	
na	wynik	finansowy	jednostki	budżetowej	w	większości	jednostek	budżetowych	suma	tych	
przeksięgowań	będzie	stanowiła	znikomą	kwotę	w	porównaniu	z	kwotą	kosztów	przeksię-
gowanych	na	koniec	roku	na	konto	860	z	kont	zespołów	4	i	7.	Stan	ten	dobitnie	świadczy	
o	braku	w	jednostkach	budżetowych	współmierności	przychodów	i	kosztów	i	jest	niezbitym	
dowodem,	że ustanowione szczególne zasady ewidencjonowania środków z budżetu na 
wydatki jednostek budżetowych naruszają jedną z fundamentalnych zasad rachunko-
wości polegającą na współmierności przychodów i kosztów. Mankament	ten	jest	związany	
z	pominięciem	na	początku	transformacji	ustrojowej	w	przychodach	jednostek	budżetowych	
środków	z	budżetu	przekazywanych	jednostkom	budżetowych	na	realizację	ich	wydatków	
budżetowych.	Wprowadzenie	w	2008	r.	zasady	pozwalającej	na	zaliczenie	do	przychodów	
urzędu	jednostki	samorządu	terytorialnego	dochodów	budżetu	nieujętych	w	planach	innych	
jednostek	budżetowych	należy	ocenić	jako	próbę	zapewnienia	współmierności	przychodów	
i	kosztów	jednostek	budżetowych	w	skali	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Rozwiązanie	
to	w	odniesieniu	do	poszczególnych	jednostek	budżetowych	w	większym	stopniu	przyczynia	
się	do	natężenia	problemu	niż	do	jego	złagodzenia.

PROPOZYCJA AUTORA

Przywrócenie współmierności przychodów i kosztów w państwowych i w samorzą
dowych jednostkach budżetowych może być dokonane w bardzo prosty sposób, 
polegający na rozszerzeniu wykazu kont w zespole 7 o konta:

■■ 710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”,
■■ 711 „Dochody rozliczane z budżetem”,
■■ 741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budżetowych”.

Wymienione konta funkcjonowałyby według następujących zasad:

Konto 710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”
Konto 710 służy do ewidencji przychodów jednostek budżetowych z tytułu środków 
z budżetu wykorzystanych na finansowanie wydatków bieżących i dotacji przekaza
nych.
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Na stronie Ma konta 710 w ciągu roku budżetowego ujmuje się okresowe lub roczne 
przeksięgowanie na podstawie sprawozdań budżetowych:
1)  środków z budżetu wykorzystanych na realizację bieżących wydatków budżeto

wych i dotacji przekazanych, w korespondencji z kontem 223,
2)  środków z budżetu środków europejskich wykorzystanych na realizację bieżą

cych wydatków i dotacje przekazane, w korespondencji z kontem 227,
3)  środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wykorzystanych na 

realizację wydatków bieżących, w korespondencji z kontem 228.
W urzędach gmin, w których wydatki objęte planem finansowym urzędu są realizo
wane w formie bezpośrednich wypłat z rachunków budżetu, na stronie Ma konta 710 
ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie na podstawie sprawozdań budże
towych zrealizowanych wydatków bieżących i przekazanych dotacji, w korespon
dencji z kontem 130.
W końcu roku obrotowego saldo konta 710 przenosi się na stronę Ma konta 860 
(Wn konto 710). Na koniec roku konto 710 nie wykazuje salda.

Konto 711 „Dochody rozliczane z budżetem”
Konto 711 służy do ewidencji kosztów jednostek budżetowych z tytułu przekazania 
zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu państwa lub rachunek budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 711 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie na pod
stawie sprawozdań budżetowych zrealizowanych dochodów budżetowych podlega
jących wpłacie do budżetu państwa lub do budżetu jednostki samorządu terytorial
nego, w korespondencji z kontem 222, oraz pozostałość środków na wydzielonym 
rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących dzia
łalność oświatową na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegających wpłacie na 
rachunek budżetu w terminie do 5 stycznia następnego roku budżetowego, w kore
spondencji z kontem 225.
W urzędach gmin, w których dochody objęte planem finansowym urzędu są realizo
wane w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu, na stronie Wn konta 711 
może być ujmowane okresowe lub roczne przeksięgowanie na podstawie sprawo
zdań budżetowych zrealizowanych dochodów, w korespondencji z kontem 130.
W końcu roku obrotowego saldo konta 711 przenosi się na stronę Wn konta 860 
(Ma konto 711). Na koniec roku konto 711 nie wykazuje salda.

Konto 741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budżetowych”
Konto 741 służy do ewidencji dotacji przekazanych w ramach planu finansowego jedno
stek budżetowych oraz środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów 
przeznaczonych lub wykorzystanych na inwestycje państwowych jednostek oświato
wych i wykorzystanych na inwestycje samorządowych jednostek budżetowych.
Na stronie Wn konta 741 ujmuje się:
1)  środki pieniężne gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe na wy

dzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwesty
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cji, w korespondencji z kontem 800 lub 840, oraz środki pieniężne gromadzone 
przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzysta
ne na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800,

2)  wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kon
tem 741.

W końcu roku obrotowego saldo konta 741 przenosi się na stronę Wn konta 860 
(Ma konto 741).

4.2.5.2. EWIDENCJA KOSZTÓW NA KONTACH ZESPOŁU 7
W	zakresie	ewidencji	kosztów	ujmowanych	na	kontach	zespołu	7,	w	odniesieniu	do	

większości	operacji,	te	same	zasady	obowiązują	w	jednostkach	budżetowych	i	w	samorzą-
dowych	zakładach	budżetowych.	Jedyne	co	różniło,	do	czasu	nowelizacji	rozporządzenia	
w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont,	ewidencjonowane	na	kon-
tach	zespołu	7	koszty	jednostek	budżetowych	i	samorządowych	zakładów	budżetowych,	to	
obowiązek zarachowania w zakładach środków własnych, wykorzystanych lub prze-
znaczonych na finansowanie inwestycji, w ciężar kosztów ujmowanych na koncie 740 
„Dotacje i środki na inwestycje”. W	wyniku	zmiany	zasada	ta	obowiązywała	wcześniej	
w	jednostkach	budżetowych	w	odniesieniu	do	wykorzystanych	lub	przeznaczonych	na	fi-
nansowanie	inwestycji	środków	zgromadzonych	na	rachunku	dochodów	własnych	jednos-
tek	budżetowych.

W	jednostkach	budżetowych	wykonujących	nieodpłatnie	zadania	publiczne	nie	zachodzi	
współmierność	realizowanych	kosztów	działalności	podstawowej	i	osiąganych	przychodów.	
Koszty	działalności	podstawowej	są	opłacane	w	całości	ze	środków	otrzymanych	od	dys-
ponenta	części	budżetowej	lub	z	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	na	realizację	
planu	wydatków	budżetowych.	Zrealizowane	przychody	mają	marginalne	znaczenie	i	z	re-
guły	nie	mają	związku	z	ponoszonymi	kosztami	działalności	podstawowej.	W	jednostkach	
budżetowych	prowadzących	taką	działalność	statutową	ewidencja	kosztów	działalności	pod-
stawowej	ogranicza	się	jedynie	do	ewidencji	kosztów	rodzajowych	na	kontach	syntetycznych	
zespołu	4,	bez	potrzeby	rozliczania	tych	kosztów	na	typy	prowadzonej	działalności.

PROPOZYCJA AUTORA

Wzorując się na opisie kont zespołu 7 zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozpo
rządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, można 
przyjąć następujące zasady funkcjonowania tych kont w jednostkach budżetowych 
w zakresie kosztów i strat nadzwyczajnych:

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”
Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” w jednostkach budżetowych służą 
do ewidencji:
1)  kosztów osiągnięcia przychodów z tytułu sprzedaży produktów, towarów,
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2)  kosztów operacji finansowych,
3)  pozostałych kosztów operacyjnych,
4)  strat nadzwyczajnych.
Ewidencję szczegółową kosztów prowadzi się stosownie do potrzeb planowania, 
analizy i sprawozdawczości.

Konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
Konto 700 w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w zakresie 
kosztów służy do ewidencji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów (wyrobów 
gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych 
jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki.
Na stronie Wn ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący 
rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w ce
nach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespon
dencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszt sprzedanych produktów na stro
nę Wn konta 490, uznając konto 700. Na koniec roku konto 700 w zakresie kosztów 
nie wykazuje salda.

Konto 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
Konto 730 w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w zakresie 
kosztów służy do ewidencji wartości zakupu sprzedanych towarów.
Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), 
w korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również 
cenę ewidencyjną skorygowaną o odchylenia od tej ceny.
W końcu roku obrotowego przenosi się wartość sprzedanych towarów w cenie za
kupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). Na koniec roku konto 730 w zakresie 
kosztów nie wykazuje salda.

Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”
Konto 740 służy do ewidencji środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje, 
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządo
wych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się dochody gromadzone przez jednostki budże
towe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie 
inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840.
W końcu roku budżetowego saldo Wn konta 740, oznaczające równowartość środ
ków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje, przenosi się na stronę Wn 
konta 860. Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

Konto 751 „Koszty finansowe”
Konto 751 w jednostkach budżetowych służy do ewidencji kosztów finansowych.
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Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności:
1)  wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,
2)  odsetki od obligacji,
3)  odsetki od kredytów i pożyczek,
4)  odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki 

trwałe w budowie,
5)  odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych,
6)  dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
7)  ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnie
nie w zakresie kosztów operacji finansowych – naliczone odsetki od pożyczek i od
setki za zwłokę od zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn 
konta 860 (Ma konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 w jednostkach budżetowych służy do ewidencji kosztów niezwiązanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1)  koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia 

materiałów,
2)  kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktu

alizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz 
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.

Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 – do ewidencji zapisów uzupeł
niających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniej
szeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w kore
spondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu 
własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze 
stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu produktów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1)  na stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą składników ma

jątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761,
2)  na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze 

stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 771 „Straty nadzwyczajne”
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do 
przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiąza
nych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

prb-08_2013.indd   50 7/18/2013   1:59:57 PM



Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w praktyce

51PRB nr 8 (80)  ●  sierpień  2013 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczegól
ności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi 
poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej pro
wadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 
(Ma konto 771).
Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

Zdaniem autora, w celu zapewnienia współmierności przychodów i kosztów koniecz
ne jest wprowadzenie do wykazu kont zespołu 7 kont służących do ewidencji kosz
tów jednostek budżetowych związanych z obowiązkiem przekazywania do budżetu 
zrealizowanych dochodów budżetowych (z wyłączeniem dochodów gromadzonych 
na wydzielonych rachunkach państwowych i samorządowych jednostek budżeto
wych prowadzących działalność oświatową) oraz kosztów związanych z przekazy
waniem dotacji. Do tych celów mogłyby służyć konta 711 i 741 funkcjonujące według 
zasad przedstawionych przy okazji omawiania szczególnych zasad rachunkowości 
w zakresie przychodów ujmowanych na kontach zespołu 7 w punkcie 4.2.5.1.

Prowadzenie ewidencji na kontach: 710, 711 i 741, o które – zdaniem	autora	
– powinien	być	rozszerzony	wykaz	kont	zespołu	7,	przedstawia tabela 8.

TABELA 8.  Ewidencja księgowa przychodów jednostek budżetowych z tytułu środków z budżetu 
otrzymanych na wydatki bieżące i dotacje oraz kosztów z tytułu obligatoryjnego 
przekazywania do budżetu zrealizowanych dochodów budżetowych według propozycji 
autora

Lp. Treść operacji
Strona

Wn Ma

1. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, kwoty zrea
lizowanych bieżących wydatków i dotacji objętych planem wydatków 
budżetowych i planem wydatków niewygasających z konta 223

223 710 „Środki 
z budżetu 

na wydatki bie
żące i dotacje”

2. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, kwoty zrea
lizowanych bieżących wydatków związanych z realizacją programów 
i projektów finansowanych ze środków europejskich z konta 227

227 710

3. Okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków bieżą
cych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

228 710

4. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, kwoty zrea
lizowanych dochodów budżetowych podlegających rozliczeniu z bud
żetem

711 
„Dochody 
rozliczane 

z budżetem”

222
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5. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, kwoty zreali
zowanych dochodów budżetowych podlegających rozliczeniu z budże
tem z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

711 222

6. Pozostałość środków na wydzielonym rachunku dochodów samorzą
dowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowe
go podlegających wpłacie na rachunek budżetu w terminie do 5 stycz
nia następnego roku budżetowego

711 225

7. Wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone 741 „Dotacje 
przekazane 
i środki na 
inwestycje 
jednostek 
budżeto

wych”

224

8. Równowartość środków państwowych i samorządowych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność oświatową, gromadzonych 
na wydzielonym rachunku dochodów, wykorzystanych na inwestycje

741 800

9. Równowartość środków państwowych jednostek budżetowych pro
wadzących działalność oświatową, gromadzonych na wydzielonym 
rachunku dochodów, przeznaczonych na inwestycje

741 840

10. Przeniesienie na koniec roku obrotowego salda konta 710 na wynik 
finansowy

710 860

11. Przeniesienie na koniec roku obrotowego salda konta 711 na wynik 
finansowy

860 711

12. Przeniesienie na koniec roku obrotowego salda konta 741 na wynik 
finansowy

860 741

4.2.6. Źródła zmniejszenia i zwiększenia funduszu jednostek budżetowych

W	 dotychczasowych	 przepisach	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości,	 po-
czynając	od	nieobowiązującego	rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	30	grudnia	1991	r.	
w	 sprawie	 planów	 kont	 dla	 zarządów	 gmin	 oraz	 dla	 jednostek	 budżetowych,	 zakładów	
budżetowych	i	gospodarstw	pomocniczych,	przyjmowano	założenie,	że	środki	z	budżetu	
otrzymane	na	realizację	planowanych	wydatków	jednostek	budżetowych	zwiększają	fun-
dusz	jednostki,	a	przekazane	do	budżetu	dochody	zrealizowane	przez	te	jednostki	zmniej-
szają	fundusz	jednostki.	Efektem	tych	regulacji	był	m.in.	brak	współmierności	przycho-
dów	 i	kosztów,	 stan	 funduszu	 jednostek	budżetowych	wynikający	z	 salda	konta	800	na	
koniec	 roku	 niemający	 odzwierciedlenia	 w	 wartości	 majątku	 trwałego	 i	 obrotowego	
jednostki	oraz	ujemny	wynik	finansowy	jednostki	zbliżony	kwotowo	w	większości	jedno-
stek	budżetowych	do	kosztów	działalności	bieżącej.	Rozwiązanie	to	zostało	powtórzone	
również	w	obowiązującym	rozporządzeniu	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	
oraz	planów	kont	(z	5	lipca	2010	r.).
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PROPOZYCJA AUTORA

Warto zastanowić się nad dalszym traktowaniem przedstawionych zdarzeń jako 
źródeł zmniejszenia i zwiększenia funduszu jednostki. Środki otrzymane z budżetu 
na realizację bieżących wydatków budżetowych mogłyby być ujmowane na odpo
wiednim koncie 710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje” i zaliczane do 
pozostałych przychodów operacyjnych, tak jak dotacje w samorządowych zakła
dach budżetowych. Na koniec roku saldo takiego konta byłoby przenoszone na kon
to 860 „Wynik finansowy”. Z kolei dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki 
budżetowe i podlegające obowiązkowi ich rozliczenia z budżetem również mogłyby 
być ujmowane na odpowiednim koncie 711 „Dochody rozliczane z budżetem”, na 
którym na stronie Wn księgowane byłyby dochody wynikające ze sprawozdań Rb27 
(w państwowych jednostkach budżetowych) oraz ze sprawozdań Rb27S i Rb27ZZ 
(w samorządowych jednostkach budżetowych), a na stronie Ma – przeniesienie sal
da konta na konto 860.
Proponowane zmiany spowodowałyby w jednostkach budżetowych możliwość za
chowania współmierności przychodów i kosztów oraz sprawiłyby ustalanie na ko
niec roku stanu funduszu i wyniku finansowego w realnej wysokości.

Według	 obowiązujących	 przepisów	 wykonawczych,	 konto	 800	 „Fundusz	 jednostki”	
w	jednostkach	budżetowych	funkcjonuje	według	następujących	zasad:

Konto 800 „Fundusz jednostki”
Konto	800	w	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	służy	do	ewiden-

cji	równowartości	majątku	trwałego	i	obrotowego	jednostki	i	ich	zmian.
Na	stronie	Wn	konta	800	ujmuje	się	zmniejszenia	funduszu,	a	na	stronie	Ma	–	jego	zwięk-

szenia,	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami	regulującymi	gospodarkę	finansową	jednostki.
Na	stronie	Wn	konta	800	ujmuje	się	w	szczególności:

1)	 przeksięgowanie	straty	bilansowej	roku	ubiegłego	z	konta	860,
2)	 przeniesienie	w	następnym	roku	w	samorządowych	jednostkach	budżetowych	prowadzą-

cych	działalność	oświatową	salda	konta	820	oznaczającego	wysokość	środków	obrotowych,	
pozostających	 na	 wydzielonym	 rachunku	 dochodów	 na	 dzień	 31	 grudnia	 poprzedniego	
roku	budżetowego,	podlegających	wpłacie	na	rachunek	budżetu	w	terminie	do	5	stycznia	
następnego	roku	budżetowego,

3)	 przeksięgowanie,	pod	datą	sprawozdania	budżetowego,	zrealizowanych	dochodów	budże-
towych	z	konta	222,

4)	 okresowe	przeksięgowania	salda	konta	130	w	zakresie	dochodów	urzędów	jednostek	samo-
rządu	terytorialnego	zrealizowanych	bezpośrednio	na	rachunku	bieżącym	budżetu	jednost-
ki	samorządu	terytorialnego	–	na	podstawie	sprawozdań	budżetowych,

5)	 przychody	urzędu	jednostki	samorządu	terytorialnego	z	tytułu	dochodów	budżetu	jednost-
ki	 samorządu	 terytorialnego	 nieujętych	 w	 planach	 finansowych	 innych	 samorządowych	
jednostek	budżetowych,	w	korespondencji	z	kontem	720,
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6)	 przeksięgowanie,	w	końcu	roku	obrotowego,	dotacji	z	budżetu	i	środków	budżetowych	
wykorzystanych	na	inwestycje	z	konta	810,

7)	 przeksięgowanie	na	koniec	roku	budżetowego	wartości	płatności	z	budżetu	środków	eu-
ropejskich	uznanych	za	rozliczone	z	konta	810,

8)	 różnice	z	aktualizacji	wyceny	środków	trwałych,
9)	 wartość	sprzedanych,	nieodpłatnie	przekazanych	oraz	wniesionych	w	formie	wkładu	nie-

pieniężnego	(aportu)	środków	trwałych,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	oraz	środ-
ków	trwałych	w	budowie,

10)	 wartość	pasywów	przejętych	od	zlikwidowanych	jednostek,
11)	 wartość	aktywów	przekazanych	w	ramach	centralnego	zaopatrzenia.

Na	stronie	Ma	konta	800	ujmuje	się	w	szczególności:
1)	 przeksięgowanie	zysku	bilansowego	roku	ubiegłego	z	konta	860,
2)	 przeksięgowanie,	pod	datą	sprawozdania	budżetowego,	zrealizowanych	wydatków	budże-

towych	z	konta	223,
3)	 okresowe	przeksięgowania	salda	konta	130	w	zakresie	wydatków	urzędów	jednostek	sa-

morządu	 terytorialnego	 zrealizowanych	 bezpośrednio	 z	 rachunku	 bieżącego	 budżetu	
jednostki	samorządu	terytorialnego	–	na	podstawie	sprawozdań	budżetowych,

4)	 przeksięgowanie,	pod	datą	sprawozdania	budżetowego,	zrealizowanych	wydatków	środ-
ków	europejskich	z	konta	227,

5)	 okresowe	 lub	 roczne	 przeniesienie	 zrealizowanych	 wydatków	 ze	 źródeł	 zagranicznych	
niepodlegających	zwrotowi	z	konta	228,

6)	 równowartość	wydatków	dokonanych	przez	jednostki	budżetowe	ze	środków	budżetu	na	
finansowanie	inwestycji,	w	korespondencji	z	kontem	810,

7)	 środki	pieniężne	otrzymane	w	danym	roku	budżetowym	z	budżetu	jednostki	samorządu	
terytorialnego,	 wykorzystane	 na	 realizację	 planu	 wydatków	 niewygasających,	 w	 kore-
spondencji	z	kontem	223	(analityka:	223-2	„Rozliczenie	wydatków	budżetowych	obję-
tych	planem	wydatków	niewygasających”)	–	na	podstawie	informacji	z	wykonania	planu	
wydatków	niewygasających	po	I	półroczu	roku	budżetowego,

8)	 środki	pieniężne	państwowych	i	samorządowych	jednostek	budżetowych	prowadzących	
działalność	oświatową	gromadzone	na	wydzielonym	rachunku	dochodów,	wykorzystane	
w	roku	budżetowym	na	inwestycje,	w	korespondencji	z	kontem	740,

9)	 środki	pieniężne	państwowych	jednostek	budżetowych	prowadzących	działalność	oświa-
tową	 gromadzone	 na	 wydzielonym	 rachunku	 dochodów,	 przeznaczone	 w	 poprzednim	
roku	budżetowym	i	wykorzystane	na	ten	cel	w	bieżącym	roku	budżetowym,	w	korespon-
dencji	z	kontem	840	„Rezerwy	i	rozliczenia	międzyokresowe	przychodów”,

10)	 różnice	z	aktualizacji	wyceny	środków	trwałych,
11)	 	nieodpłatne	 otrzymanie	 środków	 trwałych,	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	

środków	trwałych	w	budowie,
12)	 wartość	aktywów	przejętych	od	zlikwidowanych	jednostek,
13)	 wartość	objętych	akcji	i	udziałów,
14)	 wartość	aktywów	otrzymanych	w	ramach	centralnego	zaopatrzenia.

Ewidencja	szczegółowa	prowadzona	do	konta	800	powinna	zapewnić	możliwość	ustale-
nia	przyczyn	zwiększeń	i	zmniejszeń	funduszu	jednostki.
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Konto	800	wykazuje	na	koniec	roku	saldo	Ma,	które	oznacza	stan	funduszu	jednostki.

Określenie	w	rozporządzeniu	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	
kont	w	opisie	konta	800,	że	konto	to	służy	do	ewidencji	równowartości	majątku	trwałego	
i	obrotowego	jednostki	i	ich	zmian,	trudno	uznać	za	zgodne	ze	stanem	faktycznym,	z	uwagi	
na	fakt,	że	część	tego	majątku	może	być	sfinansowana	zobowiązaniami.

Cechą charakterystyczną zapisów na koncie 800 w jednostkach budżetowych są kil-
kakrotne zwiększenia i zmniejszenia funduszu spowodowane wydatkowaniem środków 
na wydatki majątkowe.

PROPOZYCJA AUTORA
Uwzględniając propozycje prowadzenia zmian w ewidencji księgowej, polegające na 
zaliczeniu do przychodów jednostek budżetowych środków z budżetu na realizację 
wydatków bieżących i na dotacje oraz zaliczeniu do kosztów jednostek budżeto
wych kwot dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe i podlegających prze
kazaniu do budżetu, zasady funkcjonowania konta 800 ulegną istotnej zmianie i będą 
przedstawiały się następująco:

Konto 800 „Fundusz jednostki”
Konto 800 w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych służy do 
ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki, sfinansowanego 
ze środków budżetu lub otrzymanego nieodpłatnie i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego 
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową 
jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1)  przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
2)  przeksięgowanie na koniec roku budżetowego wartości płatności z budżetu 

środków europejskich uznanych za rozliczone z konta 810,
3)  różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
4)  wartość nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepie

niężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
środków trwałych w budowie,

5)  wartość sprzedanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz środków trwałych w budowie (jeśli w dalszym ciągu będzie obowiązywało 
dotychczasowe rozwiązanie),

6)  wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,
7)  wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1)  przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2)  przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych mająt

kowych wydatków budżetowych z konta 223,
3)  okresowe przeksięgowania salda konta 130 w zakresie majątkowych wydatków 

urzędów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowanych bezpośrednio z ra
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chunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie 
sprawozdań budżetowych,

4)  przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych mająt
kowych wydatków środków europejskich z konta 227,

5)  okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych majątkowych wydatków ze 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,

6)  równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków 
budżetu na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 810,

7)  środki pieniężne otrzymane w danym roku budżetowym z budżetu jednostki sa
morządu terytorialnego, wykorzystane na realizację planu majątkowych wydat
ków niewygasających, w korespondencji z kontem 223 (analityka: 2232 „Rozli
czenie wydatków budżetowych objętych planem wydatków niewygasających”) 
– na podstawie informacji z wykonania planu wydatków niewygasających po 
I półroczu roku budżetowego,

8)  środki pieniężne państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowa
dzących działalność oświatową gromadzone na wydzielonym rachunku docho
dów, wykorzystane w roku budżetowym na inwestycje, w korespondencji z kon
tem 740,

9)  środki pieniężne państwowych jednostek budżetowych prowadzących działal
ność oświatową gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, przeznaczo
ne w poprzednim roku budżetowym i wykorzystane na ten cel w bieżącym roku 
budżetowym, w korespondencji z kontem 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokre
sowe przychodów”,

10)  różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
11)  nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz środków trwałych w budowie,
12)  wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,
13)  wartość objętych akcji i udziałów,
14)  wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość 
ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

W porównaniu z obowiązującymi zasadami funkcjonowania konta 800, proponowa
ne zmiany dotyczą ograniczenia:
■  zmniejszeń funduszu jednostek budżetowych o przeksięgowane, pod datą spra

wozdania budżetowego, zrealizowane dochody budżetowe, równowartości środ
ków wydatkowanych na inwestycje i dotacje przekazane oraz kwoty pozostałości 
środków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek bud
żetowych według stanu na 31 grudnia, przenoszonej w następnym roku budże
towym z konta 820; w urzędach jednostek samorządu terytorialnego po wprowa
dzeniu zmian nie wystąpią zmniejszenia funduszu z tytułu przychodów urzędu 
dotyczących dochodów budżetu nieujętych w planach finansowych innych sa
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morządowych jednostek budżetowych; zdaniem autora, wartość księgowa (war
tość początkowa minus umorzenie) sprzedanych środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych nie powinna sta
nowić czynnika zmniejszenia funduszu, ale powinna być ujmowana na koncie 761 
jako pozostałe koszty operacyjne,

■  zwiększeń funduszu jednostek budżetowych o przeksięgowywane dotychczas, 
pod datą sprawozdania budżetowego, na konto 800 bieżące wydatki budżetowe 
i dotacje przekazane przez jednostki budżetowe.

Problematyczne jest ujmowanie na koncie 800 zmniejszeń funduszu z tytułu sprze
daży środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych.
Skutki przedstawionych zmian w funduszu jednostki będą oddziaływały na wynik 
finansowy jednostki budżetowej za dany rok budżetowy.

4.2.7.  Ewidencja środków wykorzystanych na finansowanie inwestycji i dotacje 
przekazane

W	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	dotacje	przekazane	innym	
podmiotom	nie	stanowią	kosztów	mających	wpływ	na	wynik	finansowy	jednostki	budżeto-
wej.	Według	obowiązujących	zasad, dotacje przekazane z rachunku bieżącego jednos tek 
budżetowych ujmuje się na stronie Wn konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z bud-
żetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”, w korespondencji 
z kontem 224. W	końcu	roku	obrotowego	saldo	konta	810	podlega	przeksięgowaniu	na	stro-
nę	Wn	konta	800,	więc	wartość	dotacji	przekazanych	z	budżetu	stanowi	źródło	zmniejszeń	
funduszu	jednostek	budżetowych.	W	związku	z	tym,	że	źródłem	zwiększenia	funduszu	są	
również	wydatki	z	 tytułu	przekazanych	dotacji,	ujęte	na	stronie	Ma	konta	800	 jako	prze-
księgowanie	zrealizowanych	wydatków	na	podstawie	sprawozdań	budżetowych	z	konta	223,	
księgowania związane z dotacjami przekazanymi przez jednostki budżetowe na kon-
cie 800 wzajemnie się równoważą.

PROPOZYCJA AUTORA

Do ewidencji wykorzystanych i rozliczonych dotacji przekazanych z budżetu powin
no służyć konto 741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budże
towych” prowadzone w ramach zespołu 7. Wydatki z tytułu dotacji przekazanych 
stanowiłyby koszt jednostki budżetowej prezentowany w rachunku zysków i strat 
jako pozostały koszt operacyjny i byłyby przenoszone z konta 741 na wynik finanso
wy (strona Wn konta 860).

W	jednostkach	budżetowych	będących	instytucjami	zarządzającymi	i	pośredniczącymi	
uznane	za	 rozliczone	płatności	z	budżetu	 środków	europejskich	dokonane	przez	BGK	na	
rzecz	beneficjentów	z	tytułu	wydatków	ujętych	w	planach	finansowych	tych	instytucji	ujmu-
je	się	na	stronie	Wn	konta	810,	w	korespondencji	z	kontem	224.	Po	przeksięgowaniu	tych	
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płatności	w	końcu	roku	obrotowego	ze	strony	Wn	konta	810	na	stronę	Wn	konta	800,	wartość	
tych	płatności	zmniejsza	fundusz	jednostki.	Ponieważ	w	takiej	samej	wysokości	następuje	
zwiększenie	funduszu	jednostki	w	związku	z	przeksięgowaniem	wydatków	z	budżetu	środ-
ków	europejskich	na	podstawie	 sprawozdań	budżetowych, rozliczenia z tytułu płatności 
z budżetu środków europejskich nie mają wpływu na zmianę stanu funduszu jednostki 
budżetowej.

Równowartość	wydatków	dokonanych	ze	środków	otrzymanych	z	budżetu	na	finansowa-
nie	środków	trwałych	w	budowie,	zakupu	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	
i	prawnych,	poza	księgowaniem	poniesionych	wydatków	zapisem:

■■ Wn	201	„Rozrachunki	z	odbiorcami	i	dostawcami”,
■■ Ma	130	„Rachunek	bieżący	jednostki”	(według	klasyfikacji	budżetowej	wydatków),

księguje	się	zapisem:
■■ Wn	810	„Dotacje	budżetowe,	płatności	z	budżetu	środków	europejskich	oraz	środki	z	bud-

żetu	na	inwestycje”,
■■ Ma	800	„Fundusz	jednostki”.

Ponieważ na koniec roku saldo Wn konta 810 jest przenoszone na stronę Wn kon-
ta 800, zapisy w tym zakresie prowadzone na koncie 810 nie mają wpływu na zmianę 
stanu funduszu jednostek budżetowych.

Zapisy	równoległe	do	księgowań	dotyczących	operacji	powodujących	realizację	wydat-
ków	majątkowych,	ujmowanych	na	stronie	Ma	konta	130,	w	korespondencji	z	właściwym	
kontem	 zespołów	 0	 lub	 2,	 dokonywane	 na	 koncie	 810,	 w	 korespondencji	 z	 kontem	 800,	
powodują	 okresowe	 podwojenie	 zwiększenia	 funduszu	 jednostki,	 które	 jest	 korygowane	
w	wyniku	przeniesienia	na	koniec	roku	salda	konta	810	na	zmniejszenie	funduszu	jednostki.	
Trudno	o	racjonalne	argumenty	przemawiające	za	celowością	dokonywania	na	koncie	810	
równowartości	wydatków	zrealizowanych	przez	jednostki	budżetowe	ze	środków	otrzyma-
nych	z	budżetu	na	 finansowanie	środków	 trwałych	w	budowie,	zakupu	środków	 trwałych	
oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych.	Zdaniem	autora,	okresowe	przeksięgowanie	wy-
datków	majątkowych	na	podstawie	sprawozdań	budżetowych,	jako	źródło	zwiększenia	fun-
duszu	jednostki,	jest	w	danym	przypadku	zupełnie	wystarczające.

W	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	prowadzących	działalność	
oświatową,	poza	 finansowaniem	środków	 trwałych	w	budowie,	zakupu	środków	 trwałych	
oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych	ze	środków	otrzymanych	z	budżetu,	możliwe	jest	
również	finansowanie	wymienionych	wydatków	bezpośrednio	z	dochodów	tych	jednostek	
gromadzonych	na	wydzielonym	 rachunku	bankowym.	W	 takim	przypadku	 równowartość	
wydatków	majątkowych	poniesionych	ze	środków	gromadzonych	na	wydzielonym	rachunku	
dochodów	państwowych	i	samorządowych	ujmuje	się	w	ewidencji	księgowej	tych	jednostek	
równoległym	zapisem:

■■ Wn	740	„Dotacje	i	środki	na	inwestycje”,
■■ Ma	800	„Fundusz	jednostki”.

Dochody	gromadzone	na	wydzielonym	rachunku	bankowym	samorządowych	jednostek	
budżetowych,	 zgodnie	 z	 regulacjami	 zawartymi	w	art.	 223	uofp,	można	 zdefiniować	 jako	
dochody	budżetowe	realizowane	przez	samorządowe	jednostki	budżetowe,	w	odniesieniu	do	
których	nie	obowiązuje	zasada	budżetowania	brutto,	określona	w	art.	11	ust.	1	uofp,	ale	moż-
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liwość	bezpośredniego	finansowania	wydatków	tymi	dochodami	jest	ograniczona	do	danego	
roku	budżetowego.	W	odniesieniu	do	dochodów	pochodzących	ze	źródeł	określonych	przez	
organ	stanowiący	jednostki	samorządu	terytorialnego,	ale	niewykorzystanych	w	danym	roku	
budżetowym	 na	 realizację	 wydatków	 ujętych	 w	 planie	 finansowym	 dochodów	 gromadzo-
nych	na	wydzielonym	rachunku	i	wydatków	nimi	finansowanych,	jednostka	budżetowa	ma	
obowiązek	przekazania	tych	dochodów	na	rachunek	budżetu.	W	związku	z	tym finansowa-
nie inwestycji samorządowych jednostek budżetowych z dochodów zgromadzonych na 
wydzielonym rachunku bankowym może być zrealizowane w ramach planu finansowe-
go wydatków danego roku budżetowego. W samorządowych jednostkach budżetowych 
możliwe jest księgowanie na stronie Wn konta 740 tylko równowartości środków wyko-
rzystanych na finansowanie inwestycji.

Państwowe jednostki budżetowe	 prowadzące	 działalność	 określoną	 w	 ustawie	 o	 sy-
stemie	oświaty	–	w	odróżnieniu	od	samorządowych	jednostek	budżetowych	prowadzących	
działalność	oświatową	– nie mają ustawowego obowiązku wpłaty na rachunek dyspo-
nenta wyższego stopnia pozostałości środków finansowych znajdujących się na wy-
dzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia roku budżetowego. W	 związku	 z	 tym	
pozostałość	środków	na	koniec	roku	na	wydzielonych	rachunkach	dochodów	państwowych	
jednostek	budżetowych	może	być	przeznaczona	na	finansowanie	wydatków	wymienionych	
w	art.	11a	uofp	w	następnym	roku	budżetowym.	Równowartość	środków	pieniężnych	pań-
stwowych	jednostek	budżetowych	prowadzących	działalność	oświatową,	gromadzonych	na	
wydzielonym	rachunku	dochodów	i	przeznaczonych	na	finansowanie	inwestycji,	ujmuje	się	
w	ewidencji	księgowej	zapisem:

■■ Wn	740	„Dotacje	i	środki	na	inwestycje”,
■■ Ma	840	„Rezerwy	i	rozliczenia	międzyokresowe	przychodów”.

W	następnym	roku	budżetowym	pod	datą	poniesienia	wydatków	majątkowych	następuje	
księgowanie	zapisem:

■■ Wn	840	„Rezerwy	i	rozliczenia	międzyokresowe	przychodów”,
■■ Ma	800	„Fundusz	jednostki”.

4.2.8. Ustalanie wyniku finansowego jednostek budżetowych
W	 państwowych	 i	 samorządowych	 jednostkach	 budżetowych	 do	 ustalania	 wyniku	 fi-

nansowego	jednostki	służy	konto	860 „Wynik finansowy”. W	końcu	roku	obrotowego	na	
stronie	Wn	tego	konta	ujmuje	się	sumę:

■■ poniesionych	kosztów,	w	korespondencji	z	kontami:	400,	401,	402,	403,	404,	405	i	409,
■■ zmniejszeń	stanu	produktów	oraz	rozliczeń	międzyokresowych	w	stosunku	do	stanu	na	

początek	roku,	w	korespondencji	z	kontem	490,	w	jednostkach	budżetowych	stosujących	
to	konto,

■■ wartości	sprzedanych	towarów	w	cenie	zakupu	lub	nabycia,	w	korespondencji	z	kon-
tem	730,	oraz	materiałów,	w	korespondencji	z	kontem	760,

■■ wartości	inwestycji	samorządowych	i	państwowych	jednostek	budżetowych	prowadzą-
cych	działalność	oświatową	sfinansowanych	ze	środków	gromadzonych	na	wydzielo-
nym	rachunku	dochodów	oraz	środków	państwowych	jednostek	budżetowych	groma-
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dzonych	na	tym	rachunku,	przeznaczonych	na	wydatki	inwestycyjne,	w	korespondencji	
z	kontem	740,

■■ kosztów	operacji	finansowych,	w	korespondencji	z	kontem	751,	oraz	pozostałych	kosz-
tów	operacyjnych,	w	korespondencji	z	kontem	761,

■■ strat	nadzwyczajnych	w	korespondencji	z	kontem	771.
Na	stronie	Ma	konta	860	ujmuje	się	w	końcu	roku	obrotowego	sumę:

■■ uzyskanych	przychodów,	w	korespondencji	z	poszczególnymi	kontami	zespołu	7	(700,	
720,	730,	750	i	760),

■■ zwiększeń	stanu	produktów	oraz	rozliczeń	międzyokresowych	w	stosunku	do	stanu	na	
początek	roku,	w	korespondencji	z	kontem	490,

■■ zysków	nadzwyczajnych,	w	korespondencji	z	kontem	770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:

■■ saldo	Wn	–	stratę	netto,
■■ saldo	Ma	–	zysk	netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym na	konto	800	(przed	zmianą	było:	„saldo	
przenoszone	jest	w	roku	następnym,	pod	datą	przyjęcia	sprawozdania	finansowego”).

Wynik	finansowy	państwowych	 i	samorządowych	 jednostek	budżetowych	 jest	kate-
gorią	ekonomiczną	w	sposób	istotny	odbiegający	od	definicji	pojęć:	„straty” i „zyski”	
określonych	w	uor.	Przez	pojęcie „przychody i zyski”,	 tak	 jak	 już	wskazano	w	punk-
cie	4.2.5,	rozumie	się	uprawdopodobnione	powstanie	w	okresie	sprawozdawczym	korzy-
ści	ekonomicznych,	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	w	formie	zwiększenia	wartości	
aktywów	 albo	 zmniejszenia	 wartości	 zobowiązań,	 które	 doprowadzą	 do	 wzrostu	 kapi-
tału	własnego	 lub	zmniejszenia	 jego	niedoboru	w	inny	sposób	niż	wniesienie	środków	
przez	właścicieli	 lub	udziałowców.	Natomiast	przez	pojęcie	„koszty i straty” rozumie	
się	uprawdopodobnione	zmniejszenie	w	okresie	sprawozdawczym	korzyści	ekonomicz-
nych,	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	w	formie	zmniejszenia	wartości	aktywów	albo	
zwiększenia	wartości	zobowiązań	i	rezerw,	które	doprowadzą	do	zmniejszenia	kapitału	
własnego	lub	zwiększenia	jego	niedoboru	w	inny	sposób	niż	wycofanie	środków	przez	
właścicieli	lub	udziałowców.

Zysk jako wynik w jednostkach budżetowych nie występuje, z wyjątkiem wyniku 
finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej.	
W	urzędzie	jednostki	samorządu	terytorialnego	do	przychodów	zalicza	się	dochody	nie-
ujęte	w	planach	finansowych	innych	samorządowych	jednostek	budżetowych.	Szczególnie	
w	samorządzie	wojewódzkim	 i	 samorządzie	powiatowym	dochody	z	wymienionego	 ty-
tułu	stanowią	niemal	całość	realizowanych	dochodów,	więc	wynik finansowy urzędów 
marszałkowskich i starostw powiatowych ustala się jako różnicę między przychodami 
z tytułu dochodów budżetu samorządu wojewódzkiego lub powiatowego powiększo-
nymi o inne przychody realizowane w urzędzie i kosztami ujmowanymi na kontach 
zespołów 4 i 7.

W pozostałych jednostkach budżetowych wynik finansowy jest wielkością ujem-
ną, ponieważ	 środki	 z	 budżetu	 wykorzystane	 na	 finansowanie	 wydatków	 odnosi	 się	 na	
zwiększenie	funduszu,	a	przychody	w	jednostkach	budżetowych	mają	marginalny	wpływ	
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na	poziom	wyniku	finansowego.	Z	tego	względu	strata	jednostki,	przeniesiona	w	następ-
nym	roku	na	zmniejszenie	funduszu,	powoduje	skorygowanie	funduszu	jednostki	do	właś-
ciwego	poziomu.

Według	poprzednio	obowiązujących	zasad,	konto	860	służyło	również	do	bezpośred-
niego	ujmowania	operacji	z	tytułu	strat	i	zysków	nadzwyczajnych,	które	w	obowiązującym	
planie	kont	zostały	przeniesione	do	zespołu	7.

Poczynając	od	2011	r.,	na wynik finansowy jednostek budżetowych przestały rzuto-
wać pozostałe przychody operacyjne z tytułu pokrycia amortyzacji.	W	dalszym	ciągu	
na	wynik	finansowy	nie	ma	wpływu	wartość	bilansowa	sprzedanych	środków	trwałych	i	in-
westycji,	ponieważ	nieumorzoną	wartość	sprzedanych	środków	trwałych	i	wartość	sprze-
danych	inwestycji	w	dalszym	ciągu	należy	odnosić	na	zmniejszenie	funduszu	jednostki.	
W	porównaniu	z	poprzednim	rozporządzeniem	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunko-
wości	oraz	planów	kont	(z	28	lipca	2006	r.) na wynik finansowy jednostek budżetowych 
przestały wpływać wydatki na inwestycje sfinansowane z dochodów własnych jedno-
stek budżetowych. W	2011	r.	w	państwowych	i	samorządowych	jednostkach	budżetowych	
realizujących	zadania	określone	w	ustawie	o	systemie	oświaty	na	wynik	finansowy	tych	
jednostek	nie	miały	wpływu	wydatki	na	zakup	środków	trwałych	ze	środków	gromadzo-
nych	na	wydzielonym	rachunku	dochodów,	ponieważ	w	opisie	konta	740	„Dotacje	i	środki	
na	inwestycje”	nie	uwzględniono	możliwości	księgowania	zakupów	inwestycyjnych	z	tych	
środków.

Od	2012	r.	w	związku	ze	zmianami	w	opisie	konta	740	na	wynik	finansowy	państwo-
wych	i	samorządowych	jednostek	budżetowych	prowadzących	działalność	oświatową	ma	
wpływ	 wartość	 inwestycji	 sfinansowanych	 ze	 środków	 gromadzonych	 na	 wydzielonym	
rachunku	 dochodów	 wykorzystanych	 na	 finansowanie	 inwestycji,	 a	 w	 państwowych	
jednostkach	 tego	 typu	również	 równowartości	środków	gromadzonym	na	 tym	rachunku	
przeznaczonych	na	finansowanie	inwestycji.	Przeksięgowanie	salda	Wn	740	na	konto	860	
ma	więc	wpływ	na	wynik	finansowy	jednostek	budżetowych.

PROPOZYCJA AUTORA

Zaproponowane zmiany w ewidencji księgowej, w przypadku ich wprowadzenia 
w życie, miałyby istotny wpływ na wynik finansowy państwowych i samorządowych 
jednostek budżetowych ustalany w drodze przeksięgowania na koniec roku ob
rotowego kosztów ujmowanych w ciągu roku na kontach zespołu 4, przychodów 
i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych z kont zespołu 7. W szczególności na 
wynik budżetu rzutowałyby środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje przeka
zywane w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, ewidencjonowane 
jako przychody na koncie 710 oraz koszty z tytułu dotacji budżetowych, których 
ewidencja zostałaby przeniesiona z konta 810 na konto 741. W mniejszym stopniu 
na wynik finansowy innych niż urząd jednostek budżetowych miałyby ujmowane na 
koncie 711 koszty z tytułu rozliczeń z budżetem zrealizowanych dochodów budże
towych. Po wprowadzeniu do planu kont konta 710 rację bytu straciłoby zaliczanie 
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do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetu 
nieujętych w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, 
w związku z czym przychody urzędu jednostki samorządu terytorialnego zostaną 
ograniczone do przychodów mających związek z działalnością tego urzędu. Wpro
wadzone zmiany w ewidencji przychodów i kosztów spowodowałyby nadanie właści
wej funkcji wynikowi finansowemu jednostek budżetowych, który w dotychczasowej 
postaci nie ma żadnej wartości poznawczej.
Uwzględniając proponowane przez autora zmiany w ewidencji księgowej, opis kon
ta 860 przedstawiałby się następująco:

Konto 860 „Wynik finansowy”
Konto 860 służy w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych do 
ustalania wyniku finansowego jednostki.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1)  poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 

i 409,
2)  zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do 

stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosują
cych to konto,

3)  dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe i podlegających rozliczeniu 
z budżetem, w korespondencji z kontem 711,

4)  wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji 
z kontem 730, oraz nabycia materiałów, w korespondencji z kontem 761,

5)  wartości sprzedanych środków trwałych w budowie według poniesionych kosz
tów i nieumorzoną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, w korespondencji z kontem 761,

6)  wartość inwestycji samorządowych i państwowych jednostek budżetowych pro
wadzących działalność oświatową sfinansowanych ze środków gromadzonych 
na wydzielonym rachunku dochodów oraz środków państwowych jednostek 
bud żetowych gromadzonych na tym rachunku, przeznaczonych na wydatki in
westycyjne, w korespondencji z kontem 741,

7)  wartość dotacji przekazanych ze środków otrzymanych z budżetu na realizację 
planu wydatków, w korespondencji z kontem 741,

8)  kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozosta
łych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,

9)  strat nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 771.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1)  środków otrzymanych z budżetu na realizację planu bieżących wydatków i na 

dotacje przekazywane ze środków z budżetu, w korespondencji z kontem 710,
2)  uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7 

(700, 720, 730, 750 i 760),
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3)  zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do 
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

4)  zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki bud
żetowej, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone 
w roku następnym na konto 800.

5.  Szczególne zasady rachunkowości jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej

Placówki,	funkcjonujące	jako	jednostki	budżetowe	mające	siedzibę	poza	granicami	Rze-
czypospolitej	 Polskiej,	 prowadzą	 rachunkowość	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 rachunkowości,	
z	uwzględnieniem	zasad	określonych	w	uofp.

Państwowe	 jednostki	 budżetowe	 mające	 siedzibę	 poza	 granicami	 Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej,	nadzorowane	przez	ministra	właściwego	do	spraw	zagranicznych,	zgodnie	z	art.	163	uofp,	
mogą	gromadzić	na	wydzielonym	rachunku	bankowym	dochody	uzyskiwane	z:

■■ odszkodowań	i	wpłat	za	utracone	lub	uszkodzone	mienie	będące	w	zarządzie	bądź	użytko-
waniu	jednostki	budżetowej,

■■ wpływów	z	najmu,	dzierżawy	lub	sprzedaży	składników	majątkowych,
■■ tytułu	odsetek	od	środków	zgromadzonych	na	rachunku.

Dochody	 te	 są	 przeznaczane	 na	 sfinansowanie	 wydatków	 bieżących	 i	 inwestycyjnych	
związanych	z	remontami	i	odtworzeniem	mienia	państwowych	jednostek	budżetowych	ma-
jących	siedzibę	poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Wydatki	te	mogą	być	dokonywa-
ne	do	wysokości	kwot	zgromadzonych	dochodów,	w	ramach	planu	finansowego	obejmują-
cego	bieżące	dochody	i	pozostałości	środków	z	okresów	poprzednich.

Środki	pieniężne	gromadzone	na	wydzielonym	rachunku	bankowym	dochodów,	w	za-
leżności	od	potrzeb	wskazanych	przez	ministra	właściwego	do	spraw	zagranicznych,	mogą	
być	przekazywane	na	wydzielony	rachunek	bankowy	do	innej	jednostki	budżetowej	mającej	
siedzibę	poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej,	podległej	temu	ministrowi.

5.1.  Zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla placówek

Szczególne	 zasady	 rachunkowości	 dla	 placówek	 zostały	 wydane	 na	 podstawie	 dele-
gacji	ustawowej	zawartej	w	art.	40	uofp,	w	którym	zaleca	się	m.in.	określenie	tych	zasad	
z	uwzględnieniem	potrzeby	zapewnienia	przejrzystości	kont	oraz	charakteru	prowadzonej	
działalności.
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5.1.1.  Jednostki uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych placówek i określenie 
walut, w jakich mogą być prowadzone księgi rachunkowe

Zgodnie	 ze	 szczególnymi	 zasadami	 rachunkowości,	 określonymi	 w	 rozporządzeniu	
w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont,	placówki	prowadzą	rachun-
kowość	w	walutach	zatwierdzonych	planów	finansowych	lub	w	walutach	określonych	przez	
dysponenta	części	budżetowej.	Dysponent	części	budżetowej	może	powierzyć	prowadzenie	
rachunkowości	placówki	innej	placówce	lub	jednostce.

5.1.2.  Wycena środków trwałych placówek oraz umarzanie i amortyzowanie składników 
aktywów trwałych

Środki	trwałe	do	wartości	stanowiącej	równowartość	500	euro,	wartości	niematerialne	
i	 prawne	oraz	materiały	 zalicza	 się	 do	 kosztów	 placówki	 bezpośrednio	po	 ich	 nabyciu,	
a	uzyskane	w	wyniku	finansowania	inwestycji	spisuje	się	w	ciężar	funduszu	inwestycyjne-
go	bezpośrednio	po	rozliczeniu	inwestycji.	Przyjęte	w	rozporządzeniu	w	sprawie	szczegól-
nych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	rozwiązanie	oznacza,	że w ewidencji księ-
gowej placówek prowadzonej na kontach księgi głównej nie występują stany środków 
trwałych do wartości stanowiącej równowartość 500 euro, stany wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz stany materiałów. Środki	trwałe	powyżej	wartości	stanowiącej	
równowartość	500	euro	wycenia	się	w	wartości	ceny	nabycia	lub	kosztów	poniesionych	na	
budowę	lub	ulepszenie	środka	trwałego	lub	według	zasad	określonych	przez	dysponenta	
części	budżetowej.

Środki	trwałe,	pozostałe	środki	trwałe	oraz	wartości	niematerialne	i	prawne	placówek	nie	
podlegają	umorzeniu	i	amortyzacji.

5.1.3. Wycena należności i zobowiązań placówek

Wartość	należności	placówek	aktualizuje	się	zgodnie	z	uor.	Odpisy	aktualizujące	wartość	
należności	są	dokonywane	nie	później	niż	na	dzień	bilansowy.

Odsetki	 od	 należności	 i	 zobowiązań	 placówek	 ujmuje	 się	 w	 księgach	 rachunkowych	
w	momencie	ich	zapłaty,	lecz	nie	później	niż	pod	datą	ostatniego	dnia	kwartału	w	wysokości	
odsetek	należnych	na	koniec	tego	kwartału.

Należności	i	zobowiązania	oraz	inne	składniki	aktywów	i	pasywów	placówek	wyrażone	
w	walutach	obcych	wycenia	się	nie	później	niż	na	koniec	kwartału,	według	zasad	obowiązu-
jących	na	dzień	bilansowy.

Czy na koncie 982 „Plan wydatków środków europejskich” księguje się plan wydatków z końcówką 7 i 9?
Odpowiedź	na	to	pytanie	można	będzie	znaleźć	we	wrześniowym	numerze	„Rachunkowości	Budżetowej”	
(nr	17/2013).

„Rachunkowość Budżetowa” i „PORADNIK Rachunkowości Budżetowej” to praktyczny duet!
Zachęcamy	do	prenumeraty	na	kolejne	kwartały	2013	r.

Szczegóły	na	str.	94–95.
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5.2. Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont dla placówek
Wykaz	kont	dla	placówek	obejmuje	następujące	konta	bilansowe:

■■ 011	„Środki	trwałe”,
■■ 013	„Pozostałe	środki	trwałe	w	używaniu	(wyposażenie	placówki)”,
■■ 080	„Inwestycje”,
■■ 101	„Kasa”,
■■ 131	„Rachunki	bieżące”,
■■ 140	„Inne	środki	pieniężne”,
■■ 200	„Rozrachunki”,
■■ 400	„Wydatki	budżetowe”,
■■ 640	„Rozliczenie	kosztów”,
■■ 750	„Dochody	budżetowe”,
■■ 800	„Fundusz	placówki”,
■■ 810	„Fundusz	środków	na	wydatki	budżetowe”,
■■ 850	„Fundusz	dochodów	placówki”,
■■ 880	„Fundusz	działalności	inwestycyjnej”.

5.2.1.  Ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji placówek

W	ewidencji	księgowej	placówki	są	ujmowane	środki	trwałe	placówki	w	postaci	gruntów,	
budynków	 i	budowli	 (w	 tym	mieszkań)	oraz	 środków	 transportowych	 (konto 011 „Środ-
ki trwałe”).	Wartość	środków	trwałych	podlega	aktualizacji,	w	wyniku	której	ich	wartość	
może	być	podwyższona	lub	obniżona.	Skutki	aktualizacji	środków	trwałych	odnosi	się	na	
zwiększenie	lub	zmniejszenie	funduszu	placówki	(konto	800	„Fundusz	placówki”).	Przyję-
cie	środków	trwałych	na	stan	placówki	związane	z	ich	nabyciem	lub	przyjęciem	z	inwestycji	
ujmuje	się	zapisem:

■■ Wn	011	„Środki	trwałe”,
■■ Ma	800	„Fundusz	placówki”.

Przychód	środków	trwałych	z	inwestycji	poprzedza	się	zapisem:
■■ Wn	880	„Fundusz	działalności	inwestycyjnej”,
■■ Ma	080	„Inwestycje”.

Pozostałe	środki	trwałe,	do	których	zalicza	się	przedmioty	o	wartości	stanowiącej	rów-
nowartość	od	500	euro	i	przewidywanym	okresie	używania	dłuższym	niż	rok,	stanowiące	
trwałe	wyposażenie	placówki,	oraz	obrazy	i	dzieła	sztuki	bez	względu	na	wartość,	ewi-
dencjonuje	się	w	placówkach	na	koncie	013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu (wy-
posażenie placówki)”. Pozostałe	środki	trwałe	również	podlegają	aktualizacji,	a	jej	skutki	
odnosi	 się	 na	 zmniejszenie	 lub	 zwiększenie	 funduszu	 placówki	 (zmniejszenie	 –	 zapis:	
Wn	800,	Ma	013,	zwiększenie	zapis:	Wn	013,	Ma	800).	Przychód	pozostałych	środków	
księguje	 się	 zapisem:	Wn	013,	Ma	800,	 a	 zmniejszenie	 stanu	 tych	 środków	–	 zapisem:	
Wn	800,	Ma	013.

Przedmioty długotrwałego używania o wartości stanowiącej równowartość niższą 
niż 500 euro	ujmuje	się	wyłącznie	w pozaksięgowej ewidencji ilościowej,	która	może	być	
prowadzona	w	księgach	inwentarzowych	lub	za	pomocą	komputera,	w	formie	wydruków.
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Do	ewidencji	 kosztów	 inwestycji	 rozpoczętych	placówek,	polegających	na	budowie,	
przebudowie,	 rozbudowie,	 rekonstrukcji,	 adaptacji	 lub	 modernizacji,	 oraz	 rozliczenia	
kosztów	 inwestycji	na	uzyskane	efekty	służy	konto	080	„Inwestycje”.	Cena	nabycia	 lub	
koszt	wytworzenia	inwestycji	rozpoczętej	oraz	środków	trwałych	obejmuje	ogół	kosztów	
dotyczących	danej	inwestycji,	poniesionych	przez	placówkę	w	czasie	od	dnia	rozpoczęcia	
inwestycji	do	dnia	bilansowego	lub	dnia	przyjęcia	do	używania	środków	trwałych	powsta-
łych	w	wyniku	inwestycji,	w	tym	również	niepodlegający	odliczeniu	podatek	od	towarów	
i	usług,	dotyczący	inwestycji	rozpoczętej	oraz	środków	trwałych.	Przyjęcie	do	używania	
środków	trwałych	z	inwestycji	zmniejsza	fundusz	działalności	inwestycyjnej	placówki	(za-
pis:	Wn	880,	Ma	080).

5.2.2. Ewidencja księgowa środków pieniężnych, kosztów, dochodów i wydatków 
placówek oraz rozrachunków

W	ewidencji	księgowej	placówek	nie	występuje	odrębne	konto	syntetyczne	służące	do	uj-
mowania	zapisów	na	podstawie	dokumentów	bankowych	do	wydzielonego	rachunku	banko-
wego,	na	którym	są	gromadzone	dochody	uzyskiwane	ze	źródeł	określonych	w	art.	163	uofp. 
Do ewidencji środków pieniężnych w placówkach służą konta:

■■ 101 „Kasa”,
■■ 131 „Rachunki bieżące”,
■■ 140 „Inne środki pieniężne”.

Do	rozliczeń	dochodów	placówki	z	dysponentem	głównym	służy	konto 750 „Dochody 
budżetowe”. Rozliczenia	zrealizowanych	dochodów	następują	okresowo,	na	podstawie	po-
lecenia	dysponenta	części	budżetowej.

Do	ewidencji	kosztów	placówki	danego	okresu	 sprawozdawczego	 i	przyszłych	okresów	
sprawozdawczych	służy	konto 640 „Rozliczenie kosztów”. Na	stronie	Wn	tego	konta	ujmu-
je	 się	koszty	w	momencie	 ich	powstania	niezależnie	od	 terminu	zapłaty,	w	korespondencji	
z	kontem	200,	a	na	stronie	Ma	–	koszty	w	momencie	dokonania	ich	zapłaty,	w	korespondencji	
z	kontem	400.

W	jednostce	pobranie	gotówki	do	kasy	z	rachunku	bieżącego	było	dokumentowane	jedynie	wyciągiem	
bankowym,	który	był	przechowywany	w	zbiorach	dowodów	bankowych.	Kontrola	zakwestionowała	
to	postępowanie,	zalecając	stosowanie	dokumentów	KP	–	„Kasa	przyjmie”,	załączanych	do	raportów	
kasowych.	Czy	jednostka	ma	obowiązek	sporządzania	KP,	jeśli	nie	przewiduje	tego	obowiązująca	
instrukcja	kasowa	tej	jednostki?

OdpOwiedź:  Tak,	jednostka	ma	obowiązek	stosowania	dokumentów	potwierdzających	przyjęcie	do	kasy	
gotówki	podjętej	z	rachunku	bankowego.

dlaczegO:		Uzasadnienie	można	znaleźć	w	naszym	dwutygodniku	„Rachunkowość	Budżetowa”		
w	nr.	13–14/2013	na	str.	16.

Informacje	i	zamówienia:	tel.	22	761	30	30,	801	626	666.
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Wydatki	budżetowe	placówki	danego	roku	budżetowego	należy	ewidencjonować	na	kon-
cie	400 „Wydatki budżetowe”. Na	stronie	Wn	tego	konta	ujmuje	się	poniesione	wydatki,	
w	korespondencji	z	kontem	640,	a	na	stronie	Ma	–	przeniesienie	na	koniec	roku	salda	kon-
ta	400	na	stronę	Wn	konta	810.

Ewidencję	rozrachunków	w	placówkach	prowadzi	się	na	koncie	200 „Rozrachunki”, na	
którym	ujmuje	się	operacje	w	zakresie:

■■ rozliczeń	z	dysponentem	głównym	z	tytułu	środków	budżetowych,	stałej	zaliczki	oraz	do-
chodów	placówki,

■■ rozrachunków	z	pracownikami	placówki	z	tytułu	przekazywania	podatku	dochodowego	od	
osób	fizycznych,	zaliczek	i	pożyczek,

■■ rozliczeń	z	tytułu	sum	obcych	wpłacanych	na	realizację	zadań	zleconych,
■■ rozrachunków	z	odbiorcami	i	dostawcami,
■■ rozrachunków	publicznoprawnych,
■■ rozrachunków	z	tytułu	pożyczek	konsularnych,
■■ rozliczeń	z	tytułu	wpłaconych	sum	obcych,
■■ rozliczeń	z	tytułu	wymiany	walut,
■■ roszczeń.

5.2.3. Ewidencja funduszy placówki
Fundusze	placówki	dzielą	się	na	fundusz:

■■ placówki,
■■ środków	na	wydatki	budżetowe,
■■ dochodów	placówki,
■■ działalności	inwestycyjnej.

TABELA 9. Rodzaje funduszów występujących w placówkach

Rodzaj funduszu Objaśnienie

Fundusz placówki Stanowi odzwierciedlenie równowartości środków trwałych oraz pozostałych środków 
trwałych stanowiących wyposażenie placówki.
Stan funduszu zwiększają przychody środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych 
stanowiących wyposażenie placówki oraz zwiększenia wartości tych środków w wyniku 
aktualizacji ich wartości. Fundusz placówki może ulec zmniejszeniu w wyniku aktualizacji 
wyceny środków trwałych placówki oraz w wyniku rozchodów tych środków.

Fundusz środków na 
wydatki budżetowe

Odpowiada stanowi środków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych pozostających 
w placówce. W ciągu roku stan funduszu środków na wydatki budżetowe zwiększają środki 
otrzymane od dysponenta głównego. Na koniec roku na stronę Wn konta 810 są przeno
szone z konta 400 wydatki budżetowe placówki pokryte ze środków na wydatki budżetowe 
danego roku.

Fundusz dochodów 
placówki

Odzwierciedla równowartość dochodów placówki gromadzonych na wydzielonym rachun
ku bankowym i należności dotyczących dochodów placówki pomniejszonych o zobowią
zania.

Fundusz działalności 
inwestycyjnej

Wyraża równowartość środków pieniężnych, nakładów inwestycyjnych i należności inwe
stycyjnych pokrytych funduszem inwestycyjnym placówki.

prb-08_2013.indd   67 7/18/2013   2:00:00 PM



PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

68 www.prb.infor.pl BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

6.  Szczególne zasady rachunkowości samorządowych 
zakładów budżetowych

Samorządowy	zakład	budżetowy	odpłatnie	wykonuje	zadania	własne	 jednostki	 sa-
morządu	terytorialnego	w	zakresie	określonym	w	art.	14	uofp,	pokrywając	koszty	swojej	
działalności	z	przychodów	własnych,	przy	czym	uofp	dopuszcza możliwość otrzymy-
wania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji:

■■ przedmiotowych,
■■ celowych	na	zadania	bieżące	finansowane	z	udziałem	środków	pochodzących	z	bud-

żetu	Unii	Europejskiej	 i	 niepodlegających	zwrotowi	 środków	z	pomocy	udzielanej	
przez	państwa	członkowskie	EFTA	oraz	ze	środków	niepodlegających	zwrotowi	po-
chodzących	z	innych	źródeł	zagranicznych,

■■ celowych	na	finansowanie	lub	dofinansowanie	kosztów	realizacji	inwestycji.
W	 zakresie	 określonym	 w	 odrębnych	 ustawach	 samorządowy	 zakład	 budżetowy	

może	otrzymywać	dotację	podmiotową.
Nowo	 tworzonemu	 samorządowemu	zakładowi	budżetowemu	może	być	przyznana	

jednorazowa dotacja	z	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	na	pierwsze	wypo-
sażenie	w	środki	obrotowe.

Dotacje	dla	samorządowego	zakładu	budżetowego,	z	wyłączeniem	dotacji	celowych	
na	 zadania	 bieżące	 i	 na	 dofinansowanie	 lub	 dofinansowanie	 kosztów	 inwestycji,	 nie	
mogą	przekroczyć	50%	kosztów	jego	działalności.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest 
roczny plan finansowy obejmujący przychody,	w	tym:

■■ dotacje	z	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego,
■■ koszty	i	inne	obciążenia,
■■ stan	środków	obrotowych,
■■ stan	należności	i	zobowiązań	na	początek	i	koniec	okresu,
■■ rozliczenia	z	budżetem	jednostki	samorządu	terytorialnego.

W	 zakresie	 określonym	 w	 odrębnych	 ustawach	 samorządowy	 zakład	 budżetowy	
może	otrzymywać	dotację	podmiotową.

Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do bud-
żetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę 
środków obrotowych,	ustaloną	na	koniec	okresu	spra-
wozdawczego,	 chyba	 że	 organ	 stanowiący	 jednostki	
samorządu	terytorialnego	postanowi	inaczej.

W	 planie	 finansowym	 samorządowego	 zakładu	
budżetowego	mogą	być	dokonywane	zmiany	w	ciągu	
roku	w	przypadku	 realizowania	wyższych	niż	plano-
wane	przychody	 i	koszty,	pod	warunkiem	że	nie	 spowoduje	 to	zmniejszenia	wpłat	do	
budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	ani	zwiększenia	dotacji	z	budżetu	jednostki	
samorządu	terytorialnego.

Wzór	uchwały	rady	miasta	w	spra-
wie	 zwolnienia	 samorządowego	
zakładu	 budżetowego	 z	 obowiąz-
ku	wpłaty	nadwyżki	środków	ob-
rotowych	do	budżetu	można	zna-
leźć	w	PRB	1/2012	na	str.	68.
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6.1.  Zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Rozwiązania	 stosowane	 w	 samorządowych	 zakładach	 budżetowych	 w	 zakresie	 szcze-
gólnych	 zasad	 rachunkowości	 przedstawione	 w	 tekście	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 szcze-
gólnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	dotyczą	głównie	wyceny	środków	trwałych	
stanowiących	własność	Skarbu	Państwa	lub	jednostek	samorządu	terytorialnego	oraz	zasad	
ich	umarzania	i	amortyzowania.	W	odniesieniu	do	pozostałych	obszarów	regulacje	dotyczą	
głównie	naliczania	odsetek	od	należności	i	zobowiązań	zakładów	budżetowych,	aktualizacji	
należności	wątpliwych	i	wyceny	w	walutach	obcych	należności	i	zobowiązań	oraz	innych	
składników	aktywów	i	pasywów.

6.1.1.  Ewidencja aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego

Przez	 pojęcie „środki trwałe” rozumie	 się	 środki,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 3	 ust.	 1	
pkt	15	uor,	w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na 
potrzeby jednostki (§	2	pkt	5	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowo-
ści	oraz	planów	kont).

Środki	 trwałe	stanowiące	własność	Skarbu	Państwa	 lub	 jednostki	 samorządu	 teryto-
rialnego	otrzymane	nieodpłatnie,	na	podstawie	decyzji	właściwego	organu,	mogą	być	wy-
cenione	przez	samorządowe	zakłady	budżetowe	w	wartości	określonej	w	tej	decyzji.

Środki	 trwałe	oraz	wartości	niematerialne	 i	prawne	umarza	się	 lub	amortyzuje.	Od-
pisów	umorzeniowych	lub	amortyzacyjnych	dokonuje	się	według	zasad	przyjętych	przez	
samorządowy	zakład	budżetowy	zgodnie	z	przepisami	uor.	Ustalając	zasady	umarzania	
lub	 amortyzacji,	 jednostka	 może	 przyjąć	 stawki	 określone	 w	 przepisach	 o	 podatku	 do-
chodowym	 od	 osób	 prawnych	 albo	 stawki	 określone	 przez	 zarząd	 jednostki	 samorządu	
terytorialnego.

Jednorazowo, przez	spisanie	w	koszty	w	miesiącu	przyjęcia	do	używania,	mogą być 
umarzane:

■■ odzież	i	umundurowanie,
■■ meble	i	dywany,
■■ inwentarz	żywy,
■■ pozostałe	środki	trwałe	oraz	wartości	niematerialne	i	prawne	o	wartości	nieprzekracza-

jącej	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.
Nie	umarza	się	gruntów.
Samorządowe zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem z podatku docho-

dowego od osób prawnych, więc muszą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne za poszczególne miesiące, a jeżeli podatek ten jest 
rozliczany za inne okresy niż okresy miesięczne – jednorazowo za dany okres.
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Wartość	 początkowa	 środków	 trwałych	 i	 dotychczas	 dokonane	 odpisy	 umorzeniowe	
podlegają	aktualizacji	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	odrębnych	przepisach,	a	wyniki	
aktualizacji	są	odnoszone	na	fundusz.

Inwentaryzacja	 nieruchomości	 powinna	 zapewnić	 porównanie	 danych	 wynikających	
z	ewidencji	księgowej	z	ewidencją	odpowiednio	gminnego,	powiatowego	i	wojewódzkiego	
zasobu	nieruchomości.	W	poprzednim	rozporządzeniu	była	zamieszczona	zasada	określa-
jąca,	że	grunty,	budynki	i	budowle	podlegają	inwentaryzacji	w	sposób	określony	w	przy-
jętych	przez	jednostkę	zasadach	rachunkowości.

6.1.2.  Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów samorządowych 
zakładów budżetowych oraz ujmowanie odsetek od należności i zobowiązań

Wartość	 należności	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych	 aktualizuje	 się	 zgodnie	
z	uor,	przy	czym	odpisy	aktualizujące	wartość	należności	są	dokonywane	nie	później	niż	
na	dzień	bilansowy,	a	odpisy	aktualizujące	wartość	należności	dotyczących	funduszy	two-
rzonych	na	podstawie	ustaw	obciążają	fundusze	(§	8	ust.	1–4	rozporządzenia	w	sprawie	
szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont).

Odsetki	od	należności	 i	zobowiązań	samorządowych	zakładów	budżetowych,	w	 tym	
również	tych,	do	których	stosuje	się	przepisy	dotyczące	zobowiązań	podatkowych,	ujmuje	
się	w	księgach	rachunkowych	w	momencie	ich	zapłaty,	lecz	nie	później	niż	pod	datą	ostat-
niego	dnia	kwartału	w	wysokości	odsetek	należnych	na	koniec	tego	kwartału.

Należności	i	zobowiązania	zakładów	budżetowych	oraz	inne	składniki	aktywów	i	pa-
sywów	tych	jednostek	wyrażone	w	walutach	obcych	wycenia	się	nie	później	niż	na	koniec	
kwartału,	według	zasad	obowiązujących	na	dzień	bilansowy.

W	pozostałym	zakresie	do	wyceny	aktywów	i	pasywów	zakładów	budżetowych	stosuje	
się	przepisy	uor.

6.1.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej

W	zależności	od	potrzeb	można	w	samorządowych	zakładach	budżetowych	stosować	
zasady	ewidencji	i	rozliczania	kosztów	działalności	podstawowej	wskazane	w	ramce	na	
str.	26.

Konieczność	 ewidencjonowania	 kosztów	 według	 typów	 działalności	 prowadzonej	
w	 formie	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych	 wynika	 głównie	 z	 potrzeby	 sporzą-
dzania	 kalkulacji	 kosztów	 poszczególnych	 rodzajów	 usług	 na	 potrzeby	 ustalania	 cen.	
W	odróżnieniu	od	jednostek	budżetowych,	w	których	większość	zadań	statutowych	jest	
wykonywana	 nieodpłatnie	 i	 w	 związku	 z	 tym	 trudno	 jest	 rozliczyć	 koszty	 ogólne	 na	
odpłatnie	wykonywane	usługi,	ewidencja	na	kontach	zespołu	5	w	samorządowych	za-
kładach	budżetowych	nie	odbiega	w	istotny	sposób	od	ewidencji	prowadzonej	w	pod-
miotach	gospodarczych.

W	samorządowych	zakładach	budżetowych,	w	których	nie	występują	zapasy	produk-
tów	lub	produkcji	niezakończonej	i	nie	jest	prowadzona	ewidencja	na	kontach	zespołu	5,	
nie	wystąpią	operacje	podlegające	ewidencji	na	koncie	490	„Rozliczenie	kosztów”.
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6.2.  Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont dla samorządowych 
zakładów budżetowych

Plan	kont	łącznie	dla	jednostek	budżetowych	i	samorządowych	zakładów	budżetowych	stanowi	
załącznik	nr	3	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont.

TABELA 10. Wykaz kont występujących w samorządowych zakładach budżetowych

Zespół Symbol i nazwa konta

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek 
trwały”

■■ 011 „Środki trwałe”
■■ 013 „Pozostałe środki trwałe”
■■ 020 „Wartości niematerialne i prawne”
■■ 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
■■ 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i praw

nych oraz zbiorów bibliotecznych”
■■ 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Zespół 1 – „Środki 
pieniężne i rachunki 
bankowe”

■■ 101 „Kasa”
■■ 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych”
■■ 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
■■ 139 „Inne rachunki bankowe”
■■ 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
■■ 141 „Środki pieniężne w drodze”

Zespół 2 – „Rozrachunki 
i rozliczenia”

■■ 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
■■ 225 „Rozrachunki z budżetami”
■■ 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
■■ 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
■■ 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
■■ 240 „Pozostałe rozrachunki”
■■ 245 „Wpływy do wyjaśnienia”
■■ 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 3 – „Materiały 
i towary”

■■ 300 „Rozliczenie zakupu”
■■ 310 „Materiały”
■■ 330 „Towary”
■■ 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 – „Koszty według 
rodzajów i ich rozliczenie”

■■ 400 „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”
■■ 490 „Rozliczenie kosztów”

Zespół 5 – „Koszty według 
typów działalności i ich 
rozliczenie”

■■ 500 „Koszty działalności podstawowej”
■■ 530 „Koszty działalności pomocniczej”
■■ 550 „Koszty zarządu”
■■ 580 „Rozliczenie kosztów działalności”
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Zespół 6 – „Produkty” ■■ 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”
■■ 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”
■■ 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 – „Przychody, 
dochody i koszty”

■■ 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
■■ 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
■■ 740 „Dotacje i środki na inwestycje”
■■ 750 „Przychody finansowe”
■■ 751 „Koszty finansowe”
■■ 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
■■ 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
■■ 770 „Zyski nadzwyczajne”
■■ 771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, 
rezerwy i wynik 
finansowy”

■■ 800 „Fundusz jednostki”
■■ 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
■■ 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
■■ 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
■■ 853 „Fundusze celowe”
■■ 860 „Wynik finansowy”
■■ 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”

2. Konta pozabilansowe

■■ 975 „Wydatki strukturalne”
■■ 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
■■ 985 „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych”

6.2.1.  Rozliczenia samorządowych zakładów budżetowych z budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego

Samorządowe	zakłady	budżetowe	rozliczają	się	z	budżetem	jednostki	samorządu	teryto-
rialnego	z	nadwyżki	środków	obrotowych	oraz	z	tytułu	dotacji	przedmiotowych	i	celowych	
na	zadania	bieżące	i	inwestycje.

Zasady	rozliczania	dotacji	przedmiotowych	i	dotacji	celowych	wynikają	z	regulacji	za-
wartych	w	art.	219	i	251	uofp.	Według	szczególnych	zasad	są	natomiast	rozliczane	wpłaty	do	
budżetu	z	tytułu	nadwyżki	środków	obrotowych.

Zakłady	budżetowe	wpłacają	do	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	nadwyż-
kę	środków	obrotowych	ustalaną	na	koniec	okresu	sprawozdawczego	na	zasadach	okre-
ślonych	w	rozdziale	7	rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	7	grudnia	2010	r.	w	sprawie	
sposobu	 prowadzenia	 gospodarki	 finansowej	 jednostek	 budżetowych	 i	 samorządowych	
zakładów	budżetowych	(dalej:	rozporządzenie	w	sprawie	gospodarki	finansowej	jednostek	
budżetowych	i	samorządowych	zakładów	budżetowych).	Sposób i terminy rocznych roz-
liczeń i dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych określa organ 
stanowiący w uchwale o utworzeniu zakładu budżetowego. Rozliczenia	z	tego	tytułu	
mogą	być	dokonywane	w	formie	zaliczkowych	wpłat	na	zasadach	określonych	w	uchwa-

prb-08_2013.indd   72 7/18/2013   2:00:00 PM



Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w praktyce

73PRB nr 8 (80)  ●  sierpień  2013 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

le	 organu	 stanowiącego	 o	 utworzeniu	 zakładu	 budżetowego,	 jeżeli	 planowane	 na	 dany	
rok	przychody,	powiększone	o	planowany	stan	środków	obrotowych	na	początek	roku,	są	
większe	niż	suma	planowanych	wydatków	i	planowanego	na	koniec	roku	stanu	środków	
obrotowych.

W	zakładach,	w	których	planowano	wpłaty	do	budżetu,	na	koniec	roku	nadwyżka	środ-
ków	obrotowych	ustalana	na	koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”	może	być:

■■ w	całości	rozliczona	z	budżetem	jednostki	samorządu	terytorialnego,	przy	czym	może	wy-
stąpić	nadpłata,	w	przypadku	gdy	przekazane	zaliczkowe	wpłaty	 są	wyższe	niż	wpłaty	
należne	(faktyczny	stan	środków	obrotowych	na	koniec	roku	jest	mniejszy	od	stanu	plano-
wanego),

■■ w	części	 rozliczona	z	budżetem,	wówczas	na	koniec	 roku	wystąpi	zobowiązanie	wobec	
budżetu	w	wysokości	różnicy	między	faktycznym	a	planowanym	stanem	środków	obroto-
wych	na	koniec	roku.
W zakładach budżetowych, w których nie planuje się zaliczkowych wpłat do bud-

żetu, ustalona na koniec roku na koncie 820 nadwyżka środków obrotowych równa 
się zobowiązaniu z tego tytułu wobec budżetu	(saldo	Ma	konta	225	„Rozrachunki	z	bud-
żetami”).

Nadwyżkę	środków	obrotowych	w	bilansie	samorządowego	zakładu	budżetowego	wy-
kazuje	się	w	pasywach	bilansu	w	pozycji	A.III.,	a	niewpłaconą	do	budżetu	całość	lub	część	
nadwyżki	–	w	pozycji	D.1.2.	„Zobowiązania	wobec	budżetów”.	W	ewidencji	budżetu	należ-
ność	zakładu	z	tytułu	należnej	za	dany	rok,	 lecz	niewpłaconej	nadwyżki	środków	obroto-
wych	może	być	zaksięgowana	zapisem:

■■ Wn	240	„Pozostałe	rozrachunki”,
■■ Ma	909	„Rozliczenia	międzyokresowe”.

W	skonsolidowanym	bilansie	zobowiązanie	zakładu	budżetowego	i	należność	budżetu	
z	 tytułu	nadwyżki	 środków	obrotowych	podlegają	wyłączeniu.	 Jeżeli	 jednak	w	ewidencji	
bud	żetu	zabraknie	przedstawionego	zapisu,	w	skonsolidowanym	bilansie	wyłączeniu	podle-
ga	zobowiązanie	zakładu	budżetowego	wobec	budżetu	i	niewpłacona	część	nadwyżki	środ-
ków	obrotowych.

Informacja	o	wysokości	nadwyżki	środków	obrotowych	nierozliczonej	na	koniec	 roku	
z	budżetem	jednostki	samorządu	terytorialnego	ma	istotne	znaczenie	dla	prawidłowego	spo-
rządzenia	skonsolidowanego	bilansu	i	z	tego	względu	powinna	być	zamieszczona	pod	bilan-
sem	w	pozycji	B.

Księgowanie	operacji	związanych	z	nadwyżką	środków	obrotowych	samorządowych	
zakładów	budżetowych	zostało	rozwiązane	w	rozporządzeniu	w	sprawie	szczególnych	
zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	w	dosyć	osobliwy	sposób.	Ewidencję	rozliczeń	
z	tytułu	należnych	wpłat	do	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	nadwyżki	środ-
ków	obrotowych	prowadzi	się	na	koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”, słu-
żącym	do	rozliczenia	wyniku	finansowego	samorządowych	zakładów	budżetowych.	Na	
stronie	Wn	tego	konta	ujmuje	się	zaliczkowe	nieprzypisane	wpłaty	nadwyżki	środków	
obrotowych,	w	korespondencji	z	kontem	131,	oraz	przypisane	należności	budżetu	z	tego	
tytułu,	 w	 korespondencji	 z	 kontem	 225. Konto 820 na żadnym etapie rozliczeń nie 
koresponduje z kontem 860, więc nie ma żadnego oddziaływania na wynik finan-
sowy netto samorządowego zakładu budżetowego. Saldo	 Wn	 konta	 820	 w	 następ-
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nym	roku	budżetowym	jest	przenoszone	na	konto	800,	co w rzeczywistości oznacza, że 
rozliczenie nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 
z budżetem za poprzedni rok budżetowy stanowi czynnik zmniejszający fundusz 
samorządowego zakładu budżetowego.

Nadwyżka środków obrotowych za dany rok budżetowy stanowi odrębną katego-
rię ekonomiczną, niemającą w roku budżetowym żadnego powiązania z wynikiem 
finansowym ani niemającą wpływu na stan funduszu. Nadwyżka	środków	obrotowych	
za	dany	rok	budżetowy	nie	stanowi	obciążenia	wyniku	finansowego	samorządowego	za-
kładu	 budżetowego,	 lecz	 jest	 czynnikiem	 zmniejszenia	 funduszu	 zakładu	 w	 następnym	
roku	budżetowym.

Nadwyżka	środków	obrotowych	za	bieżący	rok	budżetowy	powinna	więc	być	wykazy-
wana	wyłącznie	w	bilansie	samorządowego	zakładu	budżetowego.

PROPOZYCJA AUTORA

Przyjęta w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla
nów kont nazwa konta 820 i opis tego konta nie odpowiadają faktycznym zapisom 
dokonywanym na tym koncie. Trudno również zrozumieć, dlaczego przeniesienie 
salda konta 820 na zmniejszenie funduszu nie następuje na koniec bieżącego roku 
budżetowego, lecz jest dokonywane w następnym roku budżetowym. Uwzględniając 
aktualny opis konta 820, konto to powinno nosić nazwę „Rozliczenie nadwyżki środ-
ków obrotowych i pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów”, 
a opis konta 820 powinien przedstawiać się następująco:

Konto 820 „Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków na 
wydzielonym rachunku dochodów”
Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia nadwyżki środków obrotowych samorządo
wych zakładów budżetowych oraz pozostałości środków na 31 grudnia na wydzie
lonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 
działalność oświatową.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu 
nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych oraz pozo
stałości środków na rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 
prowadzących działalność oświatową.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym na 
konto 800.

W przypadku uwzględnienia propozycji autora, aby rozliczenia z tytułu pozostało
ści środków na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek bud
żetowych ujmować na koncie 711 „Dochody rozliczane z budżetem”, konto 820 
służyłoby wyłącznie do ewidencji rozliczeń z tytułu nadwyżki środków obrotowych 
samorządowych zakładów budżetowych i nosiłoby nazwę „Rozliczenie nadwyżki 
środków obrotowych”.
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6.2.2. Ewidencja amortyzacji w samorządowych zakładach budżetowych
Konto	 400	 w	 samorządowych	 zakładach	 budżetowych	 służy	 do	 ewidencji	 kosztów	

amortyzacji	od	środków	trwałych	i	wartości	niematerialnych	i	prawnych,	od	których	od-
pisy	umorzeniowe	są	dokonywane	stopniowo	według	stawek	amortyzacyjnych.

Na	stronie	Wn	konta	400	ujmuje	się	odpisy	amortyzacyjne,	a	na	stronie	Ma	–	przenie-
sienie	amortyzacji	na	wynik	finansowy.

Samorządowe	zakłady	budżetowe	są	zobowiązane	do	rozliczeń	z	budżetem	z	tytułu	
podatku	dochodowego	od	osób	prawnych	i	w	związku	z	tym	muszą	umarzać	i	amorty-
zować	środki	trwałe	oraz	wartości	niematerialne	i	prawne	sukcesywnie	za	okres	objęty	
rozliczeniem	podatkowym	(§	9	ust.	1	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	ra-
chunkowości	oraz	planów	kont).

Konto	400	może	wykazywać	w	ciągu	roku	obrotowego	saldo	Wn,	które	wyraża	wy-
sokość	poniesionych	kosztów	amortyzacji.	Saldo	konta	400	przenosi	się	w	końcu	roku	
obrotowego	na	konto	860.

Konto	 400 „Amortyzacja” służy	 wyłącznie	 do	 ewidencji	 kosztów	 amortyzacji	 od	
środków	trwałych	 i	wartości	niematerialnych	 i	prawnych,	od	których	odpisy	amortyza-
cyjne	są	dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na	koncie	400	nie	
ujmuje	się	więc	amortyzacji	umarzanych	jednorazowo	środków	trwałych	o	niskiej	war-
tości	(poniżej	3500	zł)	oraz	umarzanych	jednorazowo,	bez	względu	na	wartość,	środków	
dydaktycznych,	w	tym	także	środków	transportu	o	wartości	większej	niż	3500	zł,	jeżeli	
w	zakładowym	planie	kont	przyjęto,	że	środki	 te	podlegają	 jednorazowemu	umorzeniu	
w	pełnej	wysokości,	w	miesiącu	oddania	ich	do	użytkowania.	W	obowiązującym	rozpo-
rządzeniu	 w	 sprawie	 szczególnych	 zasad	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont	 utrzymano	
rozwiązanie	z	poprzedniego	rozporządzenia	(z	28	lipca	2006	r.),	polegające	na	ograni-
czeniu	w	 jednostkach	budżetowych	 i	 samorządowych	 zakładach	budżetowych	kosztów	
amortyzacji	do	odpisów	dokonywanych	stopniowo.	Należy	zaznaczyć,	że	w	podmiotach	
prowadzących	ewidencję	amortyzacji	według	uor	koszty	amortyzacji	obejmują	również	
odpisy	jednorazowe.

W samorządowych zakładach budżetowych utworzonych w celu prowadzenia 
działalności usługowej w zakresie zadań własnych jednostek samorządu terytorial-
nego należy traktować amortyzację jako element kalkulacyjny przy ustalaniu cen na 
wykonywane usługi.

W	samorządowych	zakładach	budżetowych	odpisów	amortyzacyjnych	dokonuje	 się	
od	środków	trwałych:

■■ stanowiących	własność	jednostki	samorządu	terytorialnego	przekazanych	zakładowi	bud-
żetowemu	w	zarząd	lub	użytkowanie,

■■ nabytych	przez	samorządowy	zakład	budżetowy	ze	środków	pochodzących	z	dotacji	celo-
wych	z	budżetu	na	finansowanie	lub	dofinansowanie	kosztów	realizacji	inwestycji	i	zaku-
pów	inwestycyjnych,

■■ nabytych	ze	środków	własnych	zakładów	budżetowych.

Z interpretacji podatkowych wydawanych przez upoważnione organy podatkowe 
wynika, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie w formie 
otrzymania ich od jednostki samorządu terytorialnego w zarząd lub używanie lub na-
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bytych z otrzymanych z budżetu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych nie stanowią kosztów uzyska-
nia przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 
W	 uzasadnieniu	 tego	 stanowiska	 organ	 podatkowy	 dokonujący	 interpretacji	 podatkowej	
stwierdza	m.in.,	że: Podstawą kwalifikowania składników majątkowych do środków trwa
łych jest ich skuteczne nabycie związane z przejęciem tych składników na własność lub 
współwłasność. Przekazane przez Gminę do używania składniki majątku nadal stanowią 
jej własność, podstawę ich przekazania stanowiła ustawa o finansach publicznych. Rea
sumując, „nabyte” w ten sposób składniki majątku nie stanowią w zakładzie budżetowym 
środków trwałych. Wnioskujący o interpretację podatkową zakład budżetowy nie ma pra
wa traktować jako koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od przekazanych 
umową użyczenia środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Przyjmując za właściwą przedstawioną interpretację podatkową, należy ją uznać za 
dyskryminującą jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty wykonujące zada-
nia własne poprzez jednostki organizacyjne działające w formie samorządowych zakła-
dów budżetowych. Należy	przy	tym	podkreślić,	że	oddanie	środków	trwałych	w	zarząd	lub	
użytkowanie	zakładu	budżetowego,	mimo	że	stanowi	zwiększenie	funduszu	zakładu	budże-
towego	z	tytułu	nieodpłatnego	otrzymania	środków	trwałych,	to	przekazanie	środków	trwa-
łych	z	urzędu	jednostki	samorządu	terytorialnego	do	samorządowego	zakładu	budżetowego	
jest	 po	 prostu	 przemieszczeniem	 środków	 trwałych	 między	 jednostkami	 organizacyjnymi	
jednostki	samorządu	terytorialnego.

6.2.3. Przychody i koszty ujmowane na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”

Samorządowe	zakłady	budżetowe	–	w	odróżnieniu	od	jednostek	budżetowych	–	pro-
wadzą	działalność	polegającą	na	odpłatnym	świadczeniu	usług.	Przychody	uzyskane	z	tej	
działalności	stanowią	korzyści	tych	zakładów	i	są	przeznaczane	na	pokrycie	kosztów	pro-
wadzonej	działalności.	Zakłady budżetowe mogą otrzymywać z budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego dotacje	podmiotowe,	przedmiotowe	i	celowe	na	dofinansowanie	
działalności	bieżącej,	które	jako	przychody	są	ujmowane	na	kontach	zespołu	7.

Przychody	z	prowadzenia	odpłatnej	działalności	usługowej	stanowią	więc	podstawową	
grupę	przychodów	własnych	samorządowych	zakładów	budżetowych,	pozwalającą	na	po-
krywanie	kosztów	swojej	działalności.

Z	opisu	konta	740	wynika,	że	na	stronie	Wn	ujmuje	się	dotacje	przekazane	na	 finan-
sowanie	działalności	podstawowej	samobilansującym	oddziałom	samorządowych	zakładów	
budżetowych.	W	związku	z	tym	rozwiązaniem	nasuwa	się	pytanie,	czy samorządowe za-
kłady budżetowe mogą tworzyć samodzielnie bilansujące się oddziały. Ustawa	o	finan-
sach	publicznych	w	rozdziale	3	działu	I	„Jednostki	sektora	finansów	publicznych”	nie	prze-
widuje	możliwości	 tworzenia	samobilansujących	się	oddziałów	samorządowych	zakładów	
budżetowych.	Taka	forma	organizacyjna	nie	występuje	również	w	rozporządzeniu	w	sprawie	
gospodarki	 finansowej	 jednostek	 budżetowych	 i	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych,	
określającym	m.in.	sposób	prowadzenia	samorządowych	zakładów	budżetowych.
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Własne	środki	pieniężne	zakładów	wykorzystane	na	finansowanie	inwestycji	ujmuje	
się	jako	koszt	na	stronie	Wn	konta	740 „Dotacje i środki na inwestycje” i	jako	zwięk-
szenie	 funduszu	 jednostki,	 a	 przeznaczone	na	 finansowanie	 inwestycji	 –	 jako	koszt	 na	
koncie	740	i	jako	inne	rozliczenia	międzyokresowe	na	stronie	Ma	konta	840 „Rezerwy 
i rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Według	uor,	do	pozostałych	przychodów	
i	kosztów	operacyjnych	zalicza	się	przychody	i	koszty	związane	pośrednio	z	działalnością	
operacyjną	 jednostki,	 ale	wśród	poszczególnych	pozycji	 kosztów	nie	występują	koszty	
nabycia	środków	trwałych.	Należy	przy	tym	mieć	na	uwadze,	że	odniesienie	w	pozostałe	
koszty	operacyjne	wydatków	 inwestycyjnych,	poniesionych	 lub	przewidywanych	w	na-
stępnym	okresie	sprawozdawczym,	nie	powoduje	w	zakładach	budżetowych	utraty	możli-
wości	dokonywania	odpisów	umorzeniowych	i	amortyzacyjnych	od	nabytych	w	omawia-
ny	sposób	składników	majątku	trwałego.

Ewidencja środków własnych zakładów budżetowych wykorzystanych lub prze-
znaczonych na finansowanie inwestycji jest niewątpliwie szczególnym rozwiązaniem 
pomyślanym jako zachęta do rozszerzenia zakresu finansowania inwestycji ze środ-
ków własnych samorządowych zakładów budżetowych. Amortyzacja	od	środków	trwa-
łych	samorządowych	zakładów	budżetowych,	pochodzących	z	inwestycji	własnych	oraz	
otrzymanych	nieodpłatnie,	stanowi	czynnik	cenotwórczy	przy	ustalaniu	cen	produktów.	
W	związku	z	tym,	że	amortyzacja jest kosztem, ale nie jest wydatkiem,	amortyzacja	
zawarta	w	cenie	zwiększa	stan	środków	obrotowych	zakładu	budżetowego.	Jeśli	uzyskane	
w	ten	sposób	środki	nie	zostaną	przeznaczone	w	danym	roku	na	finansowanie	inwestycji,	
zakład	budżetowy	będzie	musiał	w	całości	lub	w	części	rozliczyć	te	środki	z	budżetem	
jednostki	samorządu	terytorialnego	w	ramach	nadwyżki	środków	obrotowych.

Jeśli	na	koniec	roku	planowane	wydatki	inwestycyjne	finansowane	ze	środków	włas-
nych	samorządowego	zakładu	budżetowego	są	wyższe	niż	wydatki	zrealizowane,	to	róż-
nicę	między	planem	i	wykonaniem	księguje	się	na	stronie	Wn	konta	740,	w	koresponden-
cji	z	kontem	840.	Zwiększone	w	ten	sposób	saldo	Wn	konta	740	na	koniec	roku	przenosi	
się	 na	 wynik	 finansowy	 zakładu	 budżetowego.	 Nietrudno	 zauważyć,	 że	 środki	 własne	
zakładów	budżetowych,	przeznaczone	na	finansowanie	inwestycji,	mają	wiele	wspólnego	
z	wydatkami	niewygasającymi	z	upływem	roku	budżetowego.

W	wyniku	nowelizacji	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	
oraz	planów	kont	zakres operacji zaliczanych do pozostałych przychodów operacyj-
nych został rozszerzony od 2012 r. o równowartość odpisów amortyzacyjnych od środ-
ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie 
przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budże-
towy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800.

6.2.4.  Ewidencja środków otrzymanych i wykorzystanych na finansowanie inwestycji 
samorządowych zakładów budżetowych

W	 samorządowych	 zakładach	 budżetowych	 otrzymane	 w	 formie	 dotacji	 celowych	
środki	 na	 finansowanie	 inwestycji	 odnosi	 się	 na	 zwiększenie	 funduszu	 samorządowego	
zakładu	budżetowego.	
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Rozwiązanie	to	wynika	z	opisu	konta:
■■ 740,	w	którym	zamieszczony	został	zapis,	że	na	koncie	740	nie	ujmuje	się	dotacji	otrzyma-

nych	na	finansowanie	inwestycji,
■■ 800,	w	którym	wśród	zwiększeń	funduszu	ujmowanych	na	stronie	Ma	tego	konta	wyszcze-

gólniono	wpływ	środków	przeznaczonych	na	finansowanie	inwestycji.

6.2.5. Ustalanie wyniku finansowego samorządowych zakładów budżetowych

W	przypadku	samorządowych	zakładów	budżetowych	przy	ustalaniu	wyniku	finansowe-
go	zachowana	jest	zasada współmierności przychodów i kosztów, ale występują odstęp-
stwa od tej zasady, do	których	należy	zaliczyć:

■■ wynik	ze	sprzedaży	środków	trwałych	w	budowie,	środków	trwałych	oraz	wartości	niemate-
rialnych	i	prawnych,	który	stanowi	odpowiednik	kwoty	uzyskanej	ze	sprzedaży	tych	składni-
ków	majątkowych	bez	uwzględnienia	kosztów	sprzedanych	składników	majątkowych,

■■ możliwość	zaliczenia	do	kosztów	danego	roku	budżetowego	kosztów	inwestycji	sfinanso-
wanych	ze	środków	własnych	zakładu,

■■ uznanie	za	koszty	bieżącego	roku	budżetowego	planowanych	na	 ten	 rok	 inwestycji,	bez	
względu	na	to,	czy	środki	własne	zostaną	przeznaczone	na	sfinansowanie	inwestycji	lub	
nastąpi	zaniechanie	wykonania	tych	zadań.
Wynik	finansowy	samorządowego	zakładu	budżetowego	jest	obciążony	podatkiem	do-

chodowym	od	osób	prawnych	i	jest	to	jedyne	obowiązkowe	zmniejszenie	wyniku	finanso-
wego	zakładu.

6.2.6.  Źródła zmniejszenia i zwiększenia funduszu samorządowych zakładów 
budżetowych

Na	podstawie	opisu	konta 800 „Fundusz jednostki”	oraz	opisów	innych	kont	w	załącz-
niku	nr	3	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	
można	przyjąć,	że	konto	to	w	samorządowych	zakładach	budżetowych	funkcjonuje	według	
następujących	zasad:

Konto	800	w	samorządowych	zakładach	budżetowych	służy	do	ewidencji	równowartości	
majątku	 trwałego	i	obrotowego,	sfinansowanego	z	własnych	środków	i	środków	otrzyma-
nych	z	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	oraz	otrzymanych	nieodpłatnie	i	zmian	
w	stanie	funduszu.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego 
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową za-
kładów budżetowych.

Na	stronie	Wn	konta	800	ujmuje	się	w	szczególności:
1)	 przeksięgowanie	straty	bilansowej	roku	ubiegłego	z	konta	860,
2)	 różnice	z	aktualizacji	wyceny	środków	trwałych,	w	korespondencji	z	kontem	011,
3)	 wartość	nieodpłatnie	przekazanych	środków	trwałych,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	

oraz	środków	trwałych	w	budowie,	w	korespondencji	odpowiednio	z	kontami	011	i	020	
(nieumorzona	wartość)	i	z	kontem	080,
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4)	 wartość	sprzedanych	środków	trwałych,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	oraz	środków	
trwałych	w	budowie,	w	korespondencji	odpowiednio	z	kontami	011	i	020	(nieumorzona	
wartość)	i	z	kontem	080,

5)	 równowartość	odpisów	amortyzacyjnych	od	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerial-
nych	i	prawnych	otrzymanych	nieodpłatnie	przez	samorządowy	zakład	budżetowy,	a	także	
od	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych,	na	sfinansowanie	których	
samorządowy	 zakład	 budżetowy	 otrzymał	 środki	 pieniężne,	 w	 korespondencji	 ze	 stro-
ną	Ma	konta	760,

6)	 przeniesienie	 w	 następnym	 roku	 w	 samorządowych	 zakładach	 budżetowych	 salda	 kon-
ta	820	oznaczającego	wysokość	nadwyżki	środków	obrotowych	za	poprzedni	rok	budżeto-
wy,	podlegającej	wpłacie	do	budżetu,

7)	 przeniesienie	wartości	zaniechanych	inwestycji,	na	które	w	poprzednim	roku	budżetowym	
były	przeznaczone	środki	własne	zakładu	budżetowego	do	ich	sfinansowania,	w	korespon-
dencji	ze	stroną	Wn	konta	840,

8)	 przypisane	do	zwrotu	lub	zwrócone	do	budżetu	dotacje	celowe	niewykorzystane	na	zadania	
inwestycyjne,	w	korespondencji	ze	stroną	Ma	konta	131,

9)	 wartości	pasywów	(zobowiązań)	przejętych	od	zlikwidowanych	jednostek,	w	koresponden-
cji	z	odpowiednimi	kontami	zespołu	2.
Na	stronie	Ma	konta	800	ujmuje	się	w	szczególności:

1)	 przeksięgowanie	zysku	bilansowego	roku	ubiegłego	z	konta	860,
2)	 wpływ	z	budżetu	dotacji	celowych	przeznaczonych	na	finansowanie	inwestycji	zakładów	

budżetowych,	w	korespondencji	ze	stroną	Wn	konta	131,
3)	 różnice	z	aktualizacji	wyceny	środków	trwałych,	w	korespondencji	z	kontem	011,
4)	 nieodpłatne	otrzymanie	środków	trwałych,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	oraz	środ-

ków	trwałych	w	budowie,	w	korespondencji	z	kontami	011	i	020	(wartość	nieumorzona)	
i	z	kontem	080,

5)	 środki	pieniężne	samorządowych	zakładów	budżetowych,	wykorzystane	w	roku	budżeto-
wym	na	inwestycje,	w	korespondencji	z	kontem	740	„Dotacje	i	środki	na	inwestycje”,

6)	 środki	 pieniężne	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych,	 przeznaczone	 w	 poprzednim	
roku	budżetowym	na	finansowanie	inwestycji	i	wykorzystane	na	ten	cel	w	bieżącym	roku	
budżetowym,	 w	 korespondencji	 z	 kontem	 840	 „Rezerwy	 i	 rozliczenia	 międzyokresowe	
przychodów”,

7)	 wartość	aktywów	przejętych	od	zlikwidowanych	jednostek,	w	korespondencji	z	odpowied-
nimi	kontami	zespołów	0,	2	i	3.

Porównanie	przedstawionego	opisu	konta	800	w	zakresie	czynników	zwiększających	
i	zmniejszających	fundusz	samorządowego	zakładu	budżetowego	z	odpowiednimi	czyn-
nikami	 mającymi	 wpływ	 na	 stan	 funduszu	 jednostek	 budżetowych	 pozwala	 na	 stwier-
dzenie	 istotnych	 różnic.	 W	 szczególności w zestawieniu zmian w funduszu zakładu 
budżetowego nie występują zwiększenia funduszu z tytułu wydatków budżetowych 
i zmniejszenia funduszu z tytułu dochodów budżetowych. W	przypadku	uwzględnienia	
rozwiązań	proponowanych	przez	autora	w	zakresie	ewidencji	przychodów	i	kosztów	jed-
nostek	budżetowych	na	kontach	zespołu	7	oraz	dotacji	przekazanych,	różnice	te	zostałyby	
w	dużym	stopniu	zniwelowane.
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7.  Szczególne zasady rachunkowości w zakresie 
sporządzania sprawozdań finansowych

Szczególne	zasady	rachunkowości	w	zakresie	sporządzania	sprawozdań	finansowych	
jednostek	budżetowych,	samorządowych	zakładów	budżetowych	oraz	placówek	określone	
są	w	rozdziale	5	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	pla-
nów	kont.

7.1.  Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych 
obsługujących dysponenta części budżetowej i dysponentów środków 
budżetu państwa drugiego stopnia

Jednostki	budżetowe	obsługujące	dysponenta	części	budżetowej	i	dysponentów	środ-
ków	 budżetu	 państwa	 drugiego	 stopnia	 sporządzają łączne sprawozdania finansowe, 
będące sumą sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponen-
tom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia 
oraz własnego sprawozdania finansowego, z	odpowiednim	wyłączeniem	wzajemnych	
rozliczeń	dokonywanych	między	tymi	jednostkami.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń 
dotyczą	w	szczególności	wzajemnych	należności	i	zobowiązań	oraz	innych	rozrachunków	
o	podobnym	charakterze	oraz	wyniku	finansowego	ustalonego	na	operacjach	dokonywa-
nych	pomiędzy	jednostkami	objętymi	łącznym	sprawozdaniem.

Sprawozdanie	finansowe	placówek	obejmuje	tylko	bilans,	więc łączny bilans	sporzą-
dzany	przez	jednostkę	budżetową	będącą	dysponentem	części	budżetowej	obejmuje sumę 
bilansów placówek, bilansów podległych jednostek budżetowych oraz własny bilans 
jednostki będącej dysponentem części budżetowej. W	takim	przypadku	 łączny	bilans	
stanowi	połączenie	bilansów	placówek	 i	 jednostek	prowadzących	rachunkowość	według	
krańcowo	różnych	zasad,	polegających	m.in.	na	tym,	że:

■■ w	 placówkach	 wartość	 bilansowa	 rzeczowych	 aktywów	 trwałych,	 zaliczanych	 do	
środków	trwałych	i	wyposażenia	placówki,	jest	ustalana	według	wartości	wynikającej	
z	 ostatniej	 aktualizacji,	 a	 w	 jednostkach	 budżetowych	 wartość	 początkowa	 środków	
trwałych	jest	pomniejszana	o	dotychczasowe	umorzenie.	Pozostałe	środki	trwałe,	ma-
jące	charakter	wyposażenia	w	jednostkach	budżetowych,	są	z	reguły	umarzane	jedno-
razowo,	więc	ich	wartość	bilansowa	jest	zerowa,

■■ w	placówkach,	w	odróżnieniu	od	jednostek	budżetowych,	nie	ustala	się	wyniku	finan-
sowego,	a	koszty	odpowiadające	kwocie	nieopłaconych	zobowiązań	są	wykazywane	
w	aktywach	bilansu	jako	rozliczenia	międzyokresowe,

■■ dochody	placówek	do	rozliczenia	z	budżetem	są	wykazane	w	bilansie	placówki	jako	
fundusze,	podobnie	jak	środki	budżetowe	otrzymane	od	dysponenta	części	budżetowej	
z	tytułu	wydatków	budżetowych,	pozostające	w	placówce	na	koniec	roku.	W	bilansie	
jednostki	 budżetowej	 przedstawione	 pozycje	 pasywów	 są	 prezentowane	 w	 zobowią-
zaniach	krótkoterminowych	jako	rozliczenia	z	tytułu	środków	na	wydatki	budżetowe	
i	z	tytułu	dochodów	budżetowych,
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■■ należności	i	zobowiązania	placówki	są	wykazywane	w	bilansie	w	kwotach	ogółem,	na-
tomiast	w	bilansach	jednostek	budżetowych	w	szczegółowości	uwzględniającej	rodzaj	
należności	i	zobowiązań.

Poza	łącznym	bilansem,	łączne	sprawozdanie	finansowe	dysponenta	części	budżetowej	
i	dysponentów	drugiego	stopnia	składa	się	z łącznego rachunku zysków i strat, obejmu-
jącego	dane	wynikające	z	 rachunków	zysków	 i	 strat	podległych	 jednostek	budżetowych	
i	 z	własnego	 rachunku	zysków	 i	 strat	oraz	z	 łącznego zestawienia zmian w funduszu 
podległych	jednostek	budżetowych	oraz	własnego	zestawienia	zmian	w	funduszu.

Dysponenci	środków	budżetu	drugiego	stopnia	przekazują	łączne	sprawozdania	finan-
sowe	dysponentom	części	budżetowej	do	15	kwietnia	roku	następnego,	a	dysponenci	czę-
ści	budżetowej	przekazują	łączne	sprawozdania	finansowe	do	Ministerstwa	Finansów	do	
30	kwietnia	roku	następnego.

7.2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego
Zarząd	jednostki	samorządu	terytorialnego	ma	obowiązek	przekazania	organowi	sta-

nowiącemu	tej	jednostki,	w	terminie	do	31	maja	roku	następującego	po	roku	budżetowym,	
sprawozdania	 finansowego	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 (art.	 270	 uofp).	 Sporzą-
dzanie	sprawozdań	finansowych	i	wskazanie	odbiorców	tych	sprawozdań	zostało	wymie-
nione	w	szczególnych	zasadach	rachunkowości	(art.	40	uofp),	do	określenia	których	został	
upoważniony	Minister	Finansów.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego	składa	się	z:
■■ bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
■■ łącznego bilansu	obejmującego	dane	wynikające	z	bilansów	samorządowych	jedno-

stek	budżetowych	i	samorządowych	zakładów	budżetowych,	zawierającego	informacje	
w	zakresie	ustalonym	w	załączniku	nr	5	do	omawianego	rozporządzenia,

■■ łącznego rachunku zysków i strat obejmującego	dane	wynikające	z	rachunków	zy-
sków	i	strat	samorządowych	jednostek	budżetowych	i	samorządowych	zakładów	bud-
żetowych,	zawierającego	informacje	w	zakresie	ustalonym	w	załączniku	nr	7	do	oma-
wianego	rozporządzenia,

■■ łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego	dane	wynikające	z	zestawień	
zmian	 w	 funduszu	 samorządowych	 jednostek	 budżetowych	 i	 samorządowych	 zakła-
dów	budżetowych,	zawierającego	informacje	w	zakresie	ustalonym	w	załączniku	nr	8	
do	omawianego	rozporządzenia.
Przy	sporządzaniu	sprawozdania	finansowego	jednostki	samorządu	terytorialnego	na-

leży	dokonać	odpowiednich	wyłączeń	wzajemnych	rozliczeń	między	jednostkami,	doty-
czących	w	szczególności	wzajemnych	należności	i	zobowiązań	oraz	innych	rozrachunków	
o	podobnym	charakterze	oraz	wyniku	finansowego	ustalonego	na	operacjach	dokonywa-
nych	pomiędzy	 jednostkami	objętymi	sprawozdaniem	finansowym	jednostki	 samorządu	
terytorialnego.

Sporządzając	 sprawozdanie	 finansowe,	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego	 przed-
stawia	w	informacji	uzupełniającej	do	tego	sprawozdania	dane	o	wysokości	środków	na	
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świadczenia	 pracownicze	 zabezpieczone	 w	 wieloletniej	 prognozie	 finansowej	 jednostki	
samorządu	terytorialnego.

7.3.  Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych

Jednostki	budżetowe	i	samorządowe	zakłady	budżetowe	sporządzają	na	dzień	zamknię-
cia	 ksiąg	 rachunkowych	 jednostki	 sprawozdanie	 finansowe	 stanowiące	 poszczególne	 za-
łączniki	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont	
składające	się	z:

■■ bilansu,	zawierającego	informacje	w	zakresie	ustalonym	w	załączniku	nr	5,
■■ rachunku	zysków	i	strat	(wariant	porównawczy),	w	którym	zamieszcza	się	dane	w	zakresie	

ustalonym	w	załączniku	nr	7,
■■ zestawienia	 zmian	 w	 funduszu,	 w	 którym	 są	 prezentowane	 dane	 w	 zakresie	 ustalonym	

w	załączniku	nr	8.
Zdarzenia	dotyczące	państwowego	 funduszu	celowego	ujmuje	 się	w	księgach	 rachun-

kowych	 i	 wykazuje	 w	 sprawozdaniu	 finansowym	 jednostki	 obsługującej	 dysponenta	 tego	
funduszu.

Placówki	sporządzają	sprawozdanie	finansowe	obejmujące	bilans	na	dzień	zamknięcia	
ksiąg	rachunkowych	(dzień	bilansowy),	tj.	na	31	grudnia.

7.3.1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
Zakres	 informacji	 prezentowanych	 w	 jednostkowych	 bilansach	 jednostek	 budżeto-

wych	 i	 samorządowych	 zakładów	 budżetowych	 jest	 pochodną	 ewidencji	 prowadzonej	
na	kontach	bilansowych.	Podstawowym	mankamentem	 tej	ewidencji	 jest	brak współ-
mierności przychodów i kosztów w jednostkach budżetowych, w	 związku	 z	 czym	
dane	ilustrujące	stan	funduszu	i	wynik	finansowy	tych	jednostek	mają	znikomą	wartość	
poznawczą.	Proponowane	przez	autora	zmiany	w	ewidencji	przychodów	i	kosztów	gwa-
rantują	 rzetelne	 i	 jasne	 przedstawienie	 sytuacji	 majątkowej	 i	 finansowej	 oraz	 wyniku	
finansowego.

Bilans	 placówki	 powinien	 zawierać	 informacje	 w	 zakresie	 ustalonym	 w	 załączniku	
nr	6	do	rozporządzenia	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachunkowości	oraz	planów	kont.	
Sprawozdanie	finansowe	placówki	sporządza	się	w	języku	polskim	i	w	walucie	polskiej,	
a	dane	liczbowe	w	tym	sprawozdaniu	wykazuje	się	w	złotych	i	groszach.	Sprawozdanie	
finansowe	placówki	sporządza	się	w	terminie	trzech	miesięcy	od	dnia,	na	który	zamyka	
się	księgi	rachunkowe.	Sprawozdanie	to	podpisuje	kierownik	placówki	i	główny	księgowy	
placówki.	Placówki	przekazują	sprawozdania	finansowe	w	sposób	i	w	terminie	określo-
nym	przez	dysponenta	części	budżetowej.

7.3.2.  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki budżetowej 
i samorządowego zakładu budżetowego

Jednostkowe	rachunki	zysków	i	strat	(wariant	porównawczy)	sporządzane	przez	pań-
stwowe	i	samorządowe	jednostki	budżetowe	zawierają	z	reguły	ujemny	wynik	finansowy	
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na	prowadzonej	działalności,	a	jedynym	odstępstwem	od	tej	reguły	jest	wynik	finansowy	
urzędów	 marszałkowskich,	 starostw	 powiatowych	 i	 urzędów	 gmin,	 w	 których	 przycho-
dy,	poza	przychodami	związanymi	z	działalnością	tych	jednostek	budżetowych,	obejmują	
przychody	budżetu	samorządu	wojewódzkiego,	powiatowego	i	gminnego	nieujęte	w	pla-
nach	 finansowych	 innych	 samorządowych	 jednostek	 budżetowych.	 Przychody z tytułu 
dochodów budżetu w jednostkowych rachunkach zysków i strat stanowią podstawową 
pozycję w przychodach jednostek samorządu terytorialnego, ale przychody te nie zo-
stały wymienione w opisie kont zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont ani nie zostały wy-
szczególnione we wzorze rachunku zysków i strat stanowiącym załącznik nr 7 do wy-
mienionego rozporządzenia. W	większości	przypadków	przychody	te	są	księgowane	na	
koncie	720	i	są	wykazywane	w	rachunku	zysków	i	strat	w	pozycji	A.VI.	„Przychody	z	ty-
tułu	dochodów	budżetowych”,	chociaż	przychody	te	nie	mają	żadnego	związku	nie	tylko	
z	podstawową	działalnością	urzędów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	ale	i	z	jakąkol-
wiek	działalnością	tych	urzędów.

Przedstawiono	obowiązujący	wzór	rachunku	zysków	i	strat	dla	jednostek	i	zakładów	
budżetowych	z	uwagami	autora	do	niektórych	informacji	zamieszczanych	w	tym	sprawo-
zdaniu	oraz	wzór	rachunku	zysków	i	strat	dla	jednostek	budżetowych,	uwzględniający	pro-
pozycje	autora	w	zakresie	ewidencji	przychodów	i	kosztów	wraz	z	uwagami	do	wybranych	
pozycji	tego	sprawozdania.

WZÓR.  Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 
(wariant porównawczy) z uwagami autora

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
............................................................
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat
jednostki

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień ....... 20... r.

Adresat
.............................................................

Wysłać bez pisma 
przewodniego

Stan  
na koniec  

roku 
poprzedniego

Stan  
na koniec roku 

bieżącego

A.  Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniej
szenie – wartość ujemna)

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
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IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
(Według ewidencji księgowej przychody ze sprzedaży materiałów sta
nowią pozostałe przychody operacyjne ujmowane na koncie 760)

V.  Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI.  Przychody z tytułu dochodów budżetowych
(Właściwsza byłaby nazwa wiersza – „Przychody z tytułu dochodów 
budżetowych z działalności podstawowej”)

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
(Według ewidencji księgowej koszty sprzedanych materiałów stanowią 
pozostałe koszty operacyjne ujmowane na koncie 761)

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
(Nieumorzona wartość środków trwałych oraz wartości niematerial
nych i prawnych, a także koszty nabycia środków trwałych w budowie 
nie stanowią kosztów zbycia niefinansowych aktywów trwałych, więc 
zysk na ich sprzedaży odpowiada przychodom z ich sprzedaży)

II. Dotacje
(Tylko w samorządowych zakładach budżetowych)
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III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I.  Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządo
wych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku

(W samorządowych zakładach budżetowych w tej pozycji mogą być 
wykazywane również koszty inwestycji poniesione w następnym roku 
budżetowym, jeżeli w planie finansowym zakładano przeznaczenie na 
ten cel środków własnych w bieżącym roku budżetowym)

II. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach
(Tylko w jednostkach budżetowych, głównie w urzędach jednostek sa
morządu terytorialnego)

II. Odsetki

III. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)
(Wynik z pozycji I w jednostkach budżetowych wykonujących nieod
płatnie większość przypisanych im zadań trudno uznać za wynik z dzia
łalności gospodarczej)

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J)
(W bilansach jednostek budżetowych wynik z tej pozycji odpowiada 
kwocie wyniku netto wykazywanego w pasywach bilansu)
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L. Podatek dochodowy 
(Tylko w samorządowych zakładach budżetowych)

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
oraz nadwyżki środków obrotowych
(W jednostkach budżetowych nie występują żadne obowiązkowe 
zmniejszenia wyniku finansowego, a w samorządowych zakładach 
budżetowych jedynym obowiązkowym zmniejszeniem wyniku finanso
wego jest podatek dochodowy, więc w tej pozycji nie mogą być prezen
towane jakiekolwiek informacje)

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 
(W jednostkach budżetowych wynik brutto z pozycji K i wynik netto 
z pozycji N mają taką samą wielkość, a wynik netto w zakładzie budże
towym stanowi wynik z pozycji K minus pozycja L; zysk (strata) netto 
z pozycji N nie ma odpowiednika w bilansie jednostki budżetowej lub 
zakładu budżetowego)

Informacje	uzupełniające	istotne	dla	oceny	rzetelności	i	przejrzystości	sytuacji	finansowej:
1.	 .......................................................................................................................
2.	 ........................................................................................................................

WZÓR.  Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) uwzględniający zmiany 
w ewidencji księgowej jednostek budżetowych zaproponowane przez autora i z uwagami 
autora

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
............................................................
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat
jednostki

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień ...... 20... r.

Adresat
............................................................

Wysłać bez pisma 
przewodniego

Stan 
na koniec roku 
poprzedniego

Stan 
na koniec 

roku 
bieżącego

A.  Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejsze
nie – wartość ujemna)
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III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów
(Przychody netto ze sprzedaży materiałów przeniesiono do pozostałych 
przychodów operacyjnych)

V.  Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI.  Przychody z tytułu dochodów budżetowych z podstawowej działal-
ności jednostki

(W urzędach jednostek samorządu terytorialnego w tej pozycji nie po
winny być ujmowane przychody z tytułu dochodów urzędu nieujętych 
w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżeto
wych)

B.  Koszty działalności operacyjnej

I.  Amortyzacja

II.  Zużycie materiałów i energii

III.  Usługi obce

IV.  Podatki i opłaty

V.  Wynagrodzenia

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów 
(Wartość sprzedanych materiałów przeniesiono do pozostałych kosztów 
operacyjnych)

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
(Lepszym rozwiązaniem byłoby wykazywanie w tej pozycji przychodów 
ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz środków trwałych w budowie)
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II.  Środki z budżetu na finansowanie bieżących wydatków i na dotacje 
przekazywane 

(Według obowiązujących zasad środki z budżetu wykorzystane na re
alizacje wymienionych wydatków zwiększają fundusz jednostki budże
towej)

III. Inne przychody operacyjne
(W pozycji tej nie występują koszty sprzedanych aktywów trwałych)

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Koszty inwestycji finansowanych z dochodów jednostek budżetowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku

II. Dochody rozliczane z budżetem
(Według obowiązujących zasad dochody budżetowe rozliczane z bud
żetem stanowią zmniejszenie funduszu jednostki budżetowej)

III. Dotacje przekazane 
(Według obowiązujących zasad dotacje są ujmowane na koncie 810 
i przenoszone na koniec roku na zmniejszenie funduszu jednostek bud
żetowych)

IV. Pozostałe koszty operacyjne 
(Pozycja ta, z uwagi na potrzebę zachowania współmierności przycho
dów i kosztów, powinna zawierać również nieumorzoną wartość sprze
danych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
a także koszt nabycia sprzedanych środków trwałych w budowie)

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)
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J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

L. Podatek dochodowy 
(W jednostkach budżetowych nie występuje)

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
oraz nadwyżki środków obrotowych
(W jednostkach budżetowych nie występują zmniejszenia zysku z tytułu 
pozostałości środków na koniec roku na wydzielonym rachunku docho
dów)

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 
(W jednostkach budżetowych zysk brutto = zysk netto)

INFORLEX.PL 
SEKTOR PUBLICZNY
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  Ewidencyjny podział nieruchomości – jak to 
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7.3.3.  Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych

Cechą	charakterystyczną	informacji	zamieszczanych	w	zestawieniu	zmian	w	funduszu	
jednostki	budżetowej	lub	samorządowego	zakładu	budżetowego	jest	niepotrzebne powta-
rzanie informacji na ten sam temat oraz ustalenie w opisie konta 800 i kont korespon-
dujących z tym kontem nadmiernej ilości czynników zwiększających i zmniejszających 
fundusz jednostki, z wyraźną szkodą dla zachowania zasady współmierności przycho-
dów i kosztów oraz przejrzystości informacji prezentowanych w tym zestawieniu. 

Zamieszczono	aktualny	wzór	zestawienia	z	uwagami	autora	do	obowiązujących	zasad	
i	uwagami	do	wpływu	proponowanych	przez	autora	rozwiązań	w	zakresie	ewidencji	księgo-
wej	na	kształt	informacji	wykazywanych	w	analizowanym	wzorze.

WZÓR.  Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 
budżetowego z uwagami autora do aktualnie obowiązujących zasad i z uwzględnieniem 
wpływu propozycji autora na informacje wykazywane w tym zestawieniu

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
............................................................
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki

sporządzone na dzień ...... 20... r.

Adresat
............................................................

Wysłać bez pisma 
przewodniego

Stan 
na koniec roku 
poprzedniego

Stan 
na koniec 

roku 
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
(Po wprowadzeniu zmian w ewidencji księgowej proponowanych przez 
autora nie wystąpi zwiększenie funduszu jednostek budżetowych z tytu
łu poniesionych wydatków bieżących i przekazanych dotacji, a zwięk
szenie funduszu zostanie ograniczone do zrealizowanych wydatków 
majątkowych)

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
(Tylko w jednostkach budżetowych sprawujących funkcję instytucji po
średniczących i zarządzających)

1.4. Środki na inwestycje
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1.5.  Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6.  Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

(Według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umo
rzenie)

1.7.  Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8.  Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9.  Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 
(W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżeto
wych nie występują odpisy z zysku za rok bieżący)

1.10.  Inne zwiększenia

2.  Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2.1.  Strata za rok ubiegły

2.2.  Zrealizowane dochody budżetowe
(Po wprowadzeniu zmian w ewidencji księgowej proponowanych przez 
autora zmniejszenie z tego tytułu nie wystąpi)

2.3.  Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 
ubiegły 

(W rzeczywistości jest to przeksięgowanie zapisem: Wn 800, Ma 820 
nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 
ustalonej za poprzedni rok budżetowy i pozostałości środków na wy
dzielonym rachunku dochodów według stanu na 31 grudnia poprzed
niego roku budżetowego)

2.4.  Dotacje i środki na inwestycje
(Tylko w jednostkach budżetowych, przy czym wysokość środków na 
inwestycje wykazuje się w celu zniwelowania skutków zwiększeń fundu
szu z pozycji 1.4; po uwzględnieniu zmian w ewidencji proponowanych 
przez autora w tej pozycji nie byłyby ujmowane żadne informacje)

2.5.  Aktualizacja wyceny środków trwałych

2.6.  Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwa
łych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych 
i prawnych

(Według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umo
rzenie; lepszym rozwiązaniem byłoby kwalifikowanie wartości sprzeda
nych aktywów trwałych do pozostałych kosztów operacyjnych)
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2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)

1. zysk netto (+)

2. strata netto (–)

IV.  Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków 
obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

(Pojęcie „nadwyżka dochodów jednostek budżetowych” jest równo
znaczne ze stanem środków na wydzielonym rachunku dochodów 
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 
oświatową na dzień 31 grudnia, który według klasyfikacji budżetowej 
jest określany jako wpłata i wpływ pozostałości środków na tym ra
chunku; dla państwowych jednostek budżetowych prowadzących dzia
łalność oświatową nie zostały określone zasady planowania, rozliczeń 
z budżetem i sprawozdawczości budżetowej)

V. Fundusz (II+, –III–IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.   Wartość nieodpłatnie otrzymanych od innych jednostek i zakładów budżetowych objętych łącznym spra
wozdaniem finansowym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 
w budowie

2.   Wartość nieodpłatnie przekazanych do innych jednostek i zakładów budżetowych objętych łącznym spra
wozdaniem finansowym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 
w budowie

7.4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Według	zasad	określonych	w	rozporządzeniu	w	sprawie	szczególnych	zasad	rachun-

kowości	oraz	planów	kont,	zarząd	jednostki	samorządu	terytorialnego	sporządza	skon-
solidowany	 bilans,	 stosując	 odpowiednio	 przepisy	 rozdziału	 6	 uor	 przy	 założeniu,	 że	
jednostką	dominującą	jest	jednostka	samorządu	terytorialnego.	Skonsolidowany	bilans	
powinien	zawierać	informacje	w	zakresie	ustalonym	w	załączniku	nr	10	do	wymienio-
nego	rozporządzenia,	przy	czym	informacje	zawarte	w	skonsolidowanym	bilansie	mogą	
być	wykazywane	z	większą	szczegółowością,	 jeżeli	wynika	to	z	potrzeb	lub	specyfiki	
jednostki.
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Podstawy prawne
■– Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613)

■– Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)

■– Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 193)

■– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 979)

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakła
dów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289)

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422) – nieobowiązujące

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. z 1992 r. Nr 13, poz. 53) – nieobowiązujące

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 215)

■– Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jedno
stek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616)

ROZWIĄZANIE

„Wakacyjnej KRZYŻÓWKI dla księgowych”,
zamieszczonej	w	lipcowym	numerze	PORADNIKA	pt.	Główny	księgowy	w	sekto-

rze	finansów	publicznych	(7/2013),	brzmi:	

PRB TO TEMATY ZAWSZE NA CZASIE

Lista nagrodzonych Czytelników:
1.		Pani	Agnieszka Ziółkowska	–	skarbnik	z	Urzędu	Miasta	i	Gminy	z	Dobrzynia	nad	Wisłą

2.		Pani	Monika Okos	–	księgowa	z	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Krapkowicach

3.		Pani	Ewelina Skowina	–	główna	księgowa	z	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkanio-
wej	w	Jeleniewie

4.		Pani Irena Krajewska	 –	 główna	 księgowa	 z	 Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	Szczyrku

5.		Pani	Karolina Witaszak	–	główna	księgowa	z	Ośrodka	Oświaty	i	Sportu	w	Nowym	Tomyślu

Wszystkim pozostałym Czytelnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie 
i nadesłanie prawidłowych rozwiązań.
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✓■jak	prawidłowo	księgować	wynagrodzenie	płatnika	w	przypadku	sa-
morządowej	 jednostki	 budżetowej,	 która	 ma	 jeden	 rachunek	 bankowy	
(nie	ma	możliwości	dokonania	przelewu	z	tego	samego	rachunku	na	ten	
sam	rachunek)?	Przedstawiamy	kontrowersje wokół ewidencji wyna-
grodzenia płatnika.
✓■ jakie	 mogą	 być	 konsekwencje nieudzielenia przez kierownika 
jednos tki stałego upoważnienia do	dysponowania	środkami	jednostki	
żadnemu	z	pracowników	jednostki?
✓■jak	prawidłowo	należy	postąpić	w	razie	wykrycia fałszywego bank-
notu	 przyjętego	 do	 kasy	 jednostki	 budżetowej	 zatrzymanego	 przez	
bank?	W	jaki	 sposób	 taki	niedobór	należy	zaewidencjonować	w	księ-
gach	rachunkowych?
✓■jak	powinna	wyglądać	wypłata	i	ewidencja świadczeń urlopowych?
✓■czy	 inspektorzy	kontroli	mogą,	na	podstawie	przedłożonych	wyjaś-
nień	kierownika	jednostki,	uznać	przedstawione	argumenty	za	zasadne	
i	 odstąpić	 od	 wykazania	 w	 dokumentacji	 pokontrolnej	 stwierdzenia	
naruszenia	dyscypliny	finansów	publicznych	 i	zaniechać złożenia za-
wiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych	o	naru-
szeniu?
✓■czy	słusznie	skarbnikowi	gminy	zarzucono,	że	nie	kontrolował	spra-
wozdań	 budżetowych	 składanych	 przez	 jednostki	 nadzorowane	 pod	
względem	 formalno-rachunkowym,	 ponieważ	 przyjął	 sprawozdania 
bez podpisów	dyrektorów	dwóch	szkół	podstawowych	oraz	ośrodka	po-
mocy	społecznej?
✓■ jakie	 zmiany	 wynikają	 z	 udostępnionej	 nowej wersji projektu 
(z 18 czerwca 2013 r.) dotyczącego sprawozdawczości w zakresie ope-
racji finansowych?

Zapraszamy do prenumeraty
 duetu „Rachunkowość Budżetowa”  

i „PORADNIK Rachunkowości Budżetowej”
 na kolejne kwartały 2013 r.!

INFORMACJE  
I ZAMÓWIENIA: 

tel.:  22 761 30 30,  
801 626 666 

e-mail: bok@infor.pl 
skype: BOK_infor_pl

Jako jedyna na rynku co dwa tygodnie pomaga głównym 
księgowym, księgowym i pracownikom pionu finansowo-księgowego 
jednostek sektora finansów publicznych uniknąć błędów 
przy stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej, ewidencji 
występujących w jednostce różnych operacji oraz sporządzaniu 
poszczególnych sprawozdań. 

POLECAMY     dwut ygodnik

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Z RB nr 15–16 w zakresie ewidencji, 
klasyfikacji i sprawozdawczości można się 
dowiedzieć m.in.:

W dodatku  KADRY i PŁACE
➥ najnowsze zmiany w Kodeksie pracy  dotyczące  

czasu pracy
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PRB to zawsze: 

➡ kompleksowe ujęcie danego zagadnienia,
➡ praktyczne zastosowanie przepisów,
➡ liczne schematy i przykłady z praktyki.

UWAGA! NIŻSZA CENA dla Prenumeratorów  
„Rachunkowości Budżetowej” i „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”  

 2
01

3 
r.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 761 30 30, 801 626 666; 
e-mail: bok@infor.pl; skype: BOK_infor_pl

W kolejnym numerze...

Zasady wypełniania 
dokumentów księgowych
– wszystko od A do Z (część I)
Z	części I	Poradnika	będzie	można	dowiedzieć	się	m.in.,	 jakie	obowiązują	zasady	sporzą-
dzania	dowodów:	u	kasowych	u	związanych	z	ruchem	środków	trwałych	u	służących	do	
rozliczania	kosztów	podróży	służbowych	u	wykorzystywanych	przy	udzielaniu	i	rozliczaniu	
zaliczek.
Oprócz	wzorów	formularzy	poszczególnych	dokumentów	i	objaśnień	w	zakresie	wypełniania	
poszczególnych	ich	pozycji	w	Poradniku	będzie	można	znaleźć	m.in.	odpowiedzi	na	pytania:

➥■■czym	różnią	się	dokumenty	OT	–	„Przyjęcie	środka	trwałego”	sporządzane	w	przypad-
kach:	zakupu	gotowego	środka	trwałego,	przyjęcia	środka	trwałego	z	inwestycji,	ulepsze-
nia	własnego	bądź	cudzego	środka	trwałego,

➥■■które	 dokumenty	 kasowe	 powinny	 zostać	 zaliczone	 obowiązkowo	 do	 druków	 ścisłego	
zarachowania,

➥■■jakie	aspekty	należy	sprawdzić	w	ramach	przeprowadzania	kontroli	merytorycznej	wnio-
sku	o	zaliczkę,	a	jakie	przy	rozliczeniu	tej	zaliczki,

➥■■czym	 różni	 się	 dokument	 PT	 –	 „Przekazanie/przyjęcie	 środka	 trwałego”	 sporządzony	
w	przypadku	przekazania	środka	trwałego	od	dokumentu	potwierdzającego	przekazanie	
nakładów	na	środki	trwałe	w	budowie,

➥■■jak	prawidłowo	sporządzić	protokół	zdawczo-odbiorczy	kasy,	gdy	przekazanie	walorów	
kasowych	odbywa	się	pod	nieobecność	osoby	przekazującej,

➥■■jak	wygląda	 sporządzanie	 i	obieg	dokumentów	służących	 rozliczaniu	kosztów	podróży	
służbowej	i	jazd	lokalnych.

Zachęcamy do prenumeraty „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”.

Do części II w prezencie  
dołączymy płytę z interaktywnymi 
wzorami opisanymi w części I i II.
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Najbardziej aktualna publikacja 
o zmianach w urlopach

macierzyńskich i rodzicielskich!

Od 17 czerwca 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich. 
Wydłużono dodatkowy urlop macierzyński i wprowadzono urlop rodzicielski. Oznacza to powstanie 
nowych obowiązków dla pracodawców. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik

NOWE URLOPY macierzyńskie i rodzicielskie
– zmiany od 17 czerwca 2013 r.

W publikacji m.in.:          
  tabelaryczne zestawienia najważniejszych zmian,
  wzory wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem urlopów macierzyńskich 

i rodzicielskich oraz łączeniem pracy i jednoczesnym korzystaniem z tych urlopów,
  treść nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników,
  praktyczne przykłady obrazujące wprowadzone zmiany,
  instrukcje krok po kroku prezentujące procedury udzielania dodatkowych urlopów,  

a także łączenia pracy z ich jednoczesnym wykorzystywaniem.

Autorzy:
Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon
Objętość: 64 strony
Format: B5

Cena brutto: 39 zł

WAŻNA INFORMACJA

Zmiany obowiązujące
od 17 czerwca 2013 r.

Informacje I  zamówIenIa Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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Zaprenumeruj i zyskuj codziennie

Informacje o ofercIe: www.gazetaprawna.pl/oferta2013 ❘ 22 761 31 27, 801 626 666

 rzetelne informacje  
o zmianach w prawie i podatkach

  interpretacje przepisów

  fachowe porady ekspertów

  prezentacje trendów w biznesie

  kompleksowe analizy

Szukasz informacji prawno-gospodarczych?
Sięgnij po Dziennik Gazetę Prawną

  specjalistyczne dodatki niedostępne 
w kioskach: Księgowość i Podatki, Rachunkowość 

i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, 
Prawnik, Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia

  co piątek: magazynowe wydanie  
Dziennika Gazety Prawnej, Gazeta Prawna 

oraz ciekawe dodatki: Prawo na co dzień, 
Kultura i Program TV
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