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Renata niemiec

Ewidencja księgowa typowych 
operacji w jednostkach 
oświatowych – część I

Wstęp

Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych 
zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach 
określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich 
przynależności do sektora finansów publicznych, zawartych w usta-
wie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych.

Przepisy te zobowiązują jednostki oświatowe do posiadania 
właściwej dokumentacji regulującej gospodarkę finansową jednost-
ki, opisującej zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce, 
w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

W publikacji przedstawiono pewien zakres spraw związanych 
z działalnością szkół i placówek, w tym kwestie dotyczące:
●● gospodarki finansowej jednostek oświatowych, m.in. planu fi-

nansowego, wydzielonego rachunku dochodów,
●●  rachunkowości – w tym szczególne zasady rachunkowości dla 

tych jednostek,
●● zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
●● ewidencji typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachun-

kowych.
Niniejsze opracowanie stanowi aktualną bazę wiedzy dla pra-

cowników służb finansowych, jak też dla dyrektorów szkół i pla-
cówek oświatowych. 
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1.  Regulacje prawne – status i zasady gospodarki 
finansowej jednostek oświatowych 

W świetle przepisów art. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(dalej: ustawa o systemie oświaty), szkoła i placówka oświatowa może 
być szkołą lub placówką publiczną lub niepubliczną. Może być zakładana 
i prowadzona przez:
●● jednostkę samorządu terytorialnego,
●● inną osobę prawną,
●● osobę fizyczną.

1.1. Forma organizacyjno-prawna jednostek oświatowych

Szkoły i placówki wchodzące w zakres systemu oświaty są pozbawione 
przymiotu osobowości prawnej.

Warunek posiadania osobowości prawnej spełniają w szczególności:
●● jednostki samorządu terytorialnego,
●● stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych),
●● fundacje,
●● spółki kapitałowe prawa handlowego

– podmioty te mogą występować jako organy prowadzące szkoły lub pla-
cówki oświatowe. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić je-
dynie szkoły i placówki publiczne. Jest to konsekwencja realizacji przez 
jed nostki samorządu terytorialnego podstawowego celu ich funkcjono-
wania – zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działal-
ność. Do zadań tego organu należy w szczególności:
●● zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bez-

piecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
●● wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyj-

nych w tym zakresie,
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●● zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej w zakresie wyko-
nywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) i organizacyjnej 
szkoły lub placówki, 

●● wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie-
zbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wycho-
wawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wyko-
nywania innych zadań statutowych.  

ZAPAMIĘTAJ!
Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodze
nia dla nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są 
w budżecie państwa i dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czy
li subwencji oświatowej przyznawanej corocznie dla jednostek samorządu 
terytorialnego – gmin, powiatów, samorządów województw. 

Szkoły i placówki oświatowe publiczne w Polsce wchodzą w skład 
sektora finansów publicznych. Sektor finansów publicznych zdefiniowany 
został w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (da-
lej: uofp), a tworzą go:
●● organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, orga-

ny kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
●● jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
●● jednostki budżetowe,
●● samorządowe zakłady budżetowe,
●● agencje wykonawcze,
●● instytucje gospodarki budżetowej,
●● państwowe fundusze celowe,
●● Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze 

oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarzą-
dzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

●● Narodowy Fundusz Zdrowia,
●● samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
●● uczelnie publiczne,
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●● Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
●● państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytu-

cje filmowe, 
●● inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podsta-

wie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wy-
łączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek 
prawa handlowego. 
Szkoły publiczne, przedszkola i placówki oświatowe tworzone i prowa-

dzone są w formie państwowych lub samorządowych jednostek budżeto-
wych, w zależności od tego, kto jest organem tworzącym i likwidującym 
szkołę lub placówkę. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 uofp, jednostki budżetowe tworzą, łączą 
i likwidują:
●● ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz 

inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw – w przy-
padku państwowych jednostek budżetowych,

●● organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – w przy-
padku gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budże-
towych.

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finan-
sów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają 
swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza-
ją na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu 
jednost ki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu nadanego jej przez 
organ tworzący (chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej) określające-
go w szczególności jej:
●● nazwę,
●● siedzibę,
●● przedmiot działalności. 

Organ tworzący szkołę lub placówkę określa również mienie przekazy-
wane szkole lub placówce w zarząd. 
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Ogólne zasady dotyczące gospodarowania majątkiem przez samorzą-
dowe i państwowe jednostki budżetowe wynikają z ustawy o finansach 
publicznych:
●● tworząc jednostkę budżetową, organ założycielski określa mienie prze-

kazane jej w trwały zarząd,
●● likwidując (łącząc) jednostkę budżetową, organ założycielski określa 

przeznaczenie mienia znajdującego się w jej zarządzie; może on rów-
nież zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej 
jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę (w przypadku 
państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia 
jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
Skarbu Państwa),

●● majątek jednostki budżetowej jest jedynie przekazywany w zarząd 
w celu użytkowania przy realizacji zadań statutowych, co oznacza, że 
jednostka budżetowa nie jest jego właścicielem. 

Dla państwowych jednostek budżetowych kwestię gospodarowania po-
wierzonym majątkiem uregulowano rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rze-
czowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe 
(dalej: rozporządzenie w sprawie gospodarowania majątkiem), dla samorzą-
dowych jednostek budżetowych takiej regulacji nie wprowadzono. Dlatego 
też dla szkół i placówek oświatowych będących samorządowymi jednostka-
mi budżetowymi kwestię gospodarowania powierzonym majątkiem należy 
unormować przepisami wewnętrznymi, na przykład w formie instrukcji. 

Jednostki budżetowe:
●● świadczą usługi nieodpłatnie lub za niewielką odpłatnością,
●● nie pokrywają kosztów wytworzenia tych usług,
●● wykonują zadania administracji publicznej.

1.2.  Podstawa gospodarki finansowej 
jednostek oświatowych – plany finansowe

Każda jednostka budżetowa, w tym szkoły i placówki oświatowe, działa-
ją w ramach swojego statutu określonego na podstawie przepisów prawa, 
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a wydatków dokonują w zakresie zatwierdzonego wcześniej rocznego pla-
nu finansowego wydatków. 

Specyfika funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie go-
spodarki finansowej sprawia, że niemożliwe jest podporządkowanie 
ich wydatków od dochodów. Ze względu na specyficzny rodzaj reali-
zowanych zadań jednostka budżetowa nie osiąga dochodów lub osiąga 
dochody bardzo niskie w porównaniu z kosztami swojej działalności. 
W związku z tym koszty działalności jednostki budżetowej pokrywane 
są nie z uzyskanych przez nią dochodów, lecz ze środków otrzymanych 
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
– jest to tak zwana zasada budżetowania brutto.

Jednostki budżetowe nie mogą przeznaczać zgromadzonych dochodów 
na sfinansowanie ponoszonych wydatków. Wyjątek stanowią jednostki 
budżetowe prowadzące działalność w zakresie określonym ustawą o sys-
temie oświaty. 

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan docho-
dów (patrz: wzór 1) i wydatków (patrz: wzór 2), zwany planem finanso-
wym jednostki budżetowej, zgodnie z zapisem art. 11 uofp. Plan ten jest 
częścią budżetu państwa w przypadku państwowych jednostek budżeto-
wych lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego w przypadku samo-
rządowych jednostek budżetowych.

ZAPAMIĘTAJ!
Każda szkoła lub placówka oświatowa jako odrębna jednostka budżetowa 
działa na podstawie swojego planu dochodów i wydatków, sporządzonego 
na potrzeby działalności danej właśnie szkoły lub placówki oświatowej. 

Nieprawidłowe jest prowadzenie gospodarki finansowej szkoły lub 
placówki oświatowej na podstawie zbiorczego planu dochodów i wy-
datków, sporządzonego dla kilku jednostek oświatowych obsługiwanych 
przez zespół powołany do obsługi finansowo-księgowej (na przykład 
ZEAS, PZOPO). 
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Zasady określające sposób, formę, treść i terminy ustalania projek-
tów planów finansowych i planów finansowych regulowane są dla szkół 
i placówek oświatowych ustawą o finansach publicznych oraz rozporzą-
dzeniem Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu prowa-
dzenia gospodarki finansowej).

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finanso-
wej reguluje w szczególności:
●● sposób i tryb sporządzania planów finansowych,
●● sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżeto-

wych oraz zatwierdzania tych zmian,
●● tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jed-

nostek budżetowych. 

Wzór 1.  Przykład planu finansowego po stronie dochodowej szkoły, placówki 
oświatowej

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
…………………………………………………………… 

(nazwa szkoły, placówki oświatowej, zespołu szkół)

NA …………… ROK
DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 
(§) TREŚĆ KWOTA

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE …………………….

80120/80130 Licea ogólnokształcące/szkoły zawo
dowe

…………………….

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład
ników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz in
nych umów o podobnym charakterze 

0830 Wpływy z usług 
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0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej

  0920 Pozostałe odsetki

  0970 Wpływy z różnych dochodów 

RAZEM DOCHODY ………………………

Wzór 2.  Przykład planu finansowego po stronie wydatkowej szkoły, placówki 
oświatowej 

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
…………………………………………………………… 

(nazwa szkoły, placówki oświatowej, zespołu szkół)

NA ……….. ROK
WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 
(§) TREŚĆ KWOTA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE …………………….

80120 Licea ogólnokształcące …………………….

Wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

…………………….
…………………….

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna
grodzeń 

2)  wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)   wynagrodzenia i składki od nich nali

czane

…………………….

……………………..

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

  4120 Składki na Fundusz Pracy

b)   wydatki związane z realizacją ich statu
towych zadań 

…………………….
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  4300 Zakup usług pozostałych

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika
cyjnych

  4410 Podróże służbowe krajowe

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

80130 Szkoły zawodowe  ………………………….

Wydatki bieżące:

1)  świadczenia na rzecz osób fizycznych

…………………………
……………………

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna
grodzeń 

2)  wydatki jednostek budżetowych, z tego:

a)   wynagrodzenia i składki od nich nali
czane

……………………

……………………

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

  4120 Składki na Fundusz Pracy

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe

b)   wydatki związane z realizacją ich statu
towych zadań ……………………

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia

  4260 Zakup energii

  4280 Zakup usług zdrowotnych

  4300 Zakup usług pozostałych

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika
cyjnych

  4410 Podróże służbowe krajowe

  4430 Różne opłaty i składki
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli …………………….

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbowe krajowe

RAZEM WYDATKI …………………

Projekt planu finansowego jednostki realizującej zadania oświatowe 
musi zostać poddany opinii organów szkoły lub zespołu szkół:
●● radzie pedagogicznej – art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
●● radzie szkoły – art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
●● radzie rodziców – art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 

Opinie te nie mają charakteru wiążącego – niezależnie od tego, czy 
opinia będzie pozytywna, czy też negatywna, dyrektor szkoły lub placów-
ki oświatowej obowiązany jest do wywiązania się z procedury przeprowa-
dzenia opracowania projektu planu finansowego i jej prowadzenia, a kolej-
ność uzyskiwania tych opinii nie ma znaczenia prawnego. 

Aby prawidłowo opracowano projekt uchwały budżetowej, dysponenci 
części budżetowych i zarządy jednostek samorządu terytorialnego zwra-
cają się z pismem do podległych im jednostek, w tym szkół i placówek 
oświatowych, o informacje niezbędne do ujęcia w uchwale budżetowej. 
Dzieje się to zwykle dużo wcześniej – na przełomie września i paździer-
nika (może to być też w październiku) roku poprzedzającego rok budżeto-
wy, na który przygotowuje się projekt uchwały budżetowej. 

W piśmie wystosowanym do podległych szkół i placówek oświatowych 
określone powinny zostać wytyczne, do których należy ustosunkować się 
przy ustalaniu projektu planu na rok przyszły. Jednostki określają wydatki 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w roku następnym. Zgodnie 
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z ustawą o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa wydatki 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

●● wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
●● wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;

2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych;
3)  wydatki majątkowe. 

Szkoły i placówki oświatowe zazwyczaj określają swoje wydatki na 
podstawie wykonania roku poprzedzającego i zgodnie z podanymi wy-
tycznymi. 

1.3.  Sposób prowadzenia gospodarki finansowej 
państwowych jednostek oświatowych

Dochody i wydatki publiczne klasyfikuje się według:
●● działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności,
●● paragrafów – określających rodzaj dochodu, wydatku. 

Na podstawie delegacji wynikającej z art. 39 uofp Minister Finansów 
określa szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – jest 
to rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szcze-
gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie 
o klasyfikacji budżetowej). 

Plan finansowy jednostki oświatowej opracowywany jest w szcze-
gółowości:
●● dział,
●● rozdział,
●● paragraf

– zgodnie z rozporządzeniem o klasyfikacji budżetowej.
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Dysponenci części budżetowych przekazują dyrektorom podległych 
państwowych jednostek budżetowych, w terminie do 25 października, in-
formacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagro-
dzeń, wynikających z projektu uchwały budżetowej, w szczegółowości:
1) dochody – dział;
2) wydatki – dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 

ust. 1 uofp, to jest:
●● dotacje i subwencje,
●● świadczenia na rzecz osób fizycznych,
●● wydatki bieżące jednostek budżetowych,
●● wydatki majątkowe,
●● wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa,
●● wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu 
środków europejskich,

●● środki własne Unii Europejskiej
– w celu opracowania projektów planów finansowych. 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych opracowują projekty pla-
nów finansowych, które zapewniają zgodność kwot dochodów i wydat-
ków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem uchwały budżetowej. 
Zatwierdzone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych projekty 
planów finansowych przekazane zostają dysponentowi części budżetowej 
w terminach przez nich ustalonych, jednak nie później niż do 1 grudnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finanso-
wej państwowej jednostki oświatowej w okresie od 1 stycznia roku budże-
towego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji 
o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej. 

Dysponenci części budżetowych w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy budżetowej przekazują dyrektorom podległych państwowych jed-
nostek oświatowych informację o kwotach dochodów i wydatków, w tym 
wynagrodzeń wynikających z ustawy budżetowej, w szczegółowości:
●● dochody – dział,
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●● wydatki – dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 
ust. 1 uofp.
Na podstawie tych danych dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji sporzą-
dzają plany finansowe w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą bud-
żetową. 

Plany finansowe szkół i placówek oświatowych sporządzane są analo-
gicznie do projektów planów finansowych. 

W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmiany w wydat-
kach budżetu państwa dysponenci części budżetowych zawiadamiają 
o zmianach wynikających z podjętych decyzji w planach finansowych 
państwowych jednostek oświatowych. W takiej sytuacji dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych wprowadzają zmiany w swoich planach 
finansowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogą dokonywać zmian 
w planach finansowych tylko w obrębie jednego rozdziału na podstawie 
i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części bud-
żetowych. O dokonanych przeniesieniach dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych informują dysponentów części budżetowych w terminach 
przez nich ustalonych. 

1.4.  Sposób prowadzenia gospodarki finansowej 
samorządowych jednostek oświatowych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują dyrektorom pod-
ległych samorządowych szkół i placówek oświatowych, w terminie 7 dni 
od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiące-
mu jednostki samorządu terytorialnego, informacje o kwotach dochodów 
i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej 
w celu opracowania projektów planów finansowych. 

Projekty planów finansowych sporządza się w szczegółowości:
●● dochody – dział, rozdział, paragraf,
●● wydatki – dział, rozdział, paragraf.
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Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych opracowują projekty pla-
nów finansowych, zapewniając zgodność kwot dochodów i wydatków 
z projektem uchwały budżetowej. Tak zatwierdzony przez dyrektora jed-
nostki oświatowej projekt planu finansowego przekazywany jest zarządo-
wi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych 
w projekcie uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 22 grudnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy.  

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane 
projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem 
uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają 
w nich właściwe zmiany, informując o dokonanych zmianach dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pro-
jektu planu finansowego, nie później niż do 27 grudnia roku poprzedzają-
cego rok budżetowy. 

ZAPAMIĘTAJ!
Projekty planów finansowych szkół i placówek oświatowych stanowią 
podstawę ich gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budże
towego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji 
o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej. 

Na podstawie tych danych dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwo-
tach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżeto-
wej, sporządzają plany finansowe dla swoich jednostek poprzez dostoso-
wanie projektów planów finansowych. 

Tak przygotowane plany finansowe dyrektorzy szkół i placówek oświa-
towych przedkładają do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

W toku wykonywania budżetu dopuszczalne jest wprowadzanie zmian 
w planach dochodów i wydatków. O takich zmianach zarząd jednostki sa-
morządu terytorialnego zawiadamia swoje jednostki oświatowe. Zawia-
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domienie to stanowi podstawę dokonania zmian w planach finansowych 
szkół i placówek oświatowych. 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogą dokonywać przenie-
sień planowanych wydatków w planach finansowych swoich jednostek 
w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego. 

1.5.  Odpowiedzialność za gospodarkę finansową 
w jednostkach oświatowych

Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, 
w tym szkół i placówek oświatowych, odpowiada kierownik jednostki:
●● dyrektor szkoły,
●● dyrektor placówki oświatowej

– zgodnie z zapisem art. 53 ust. 1 uofp. 
Na odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w za-

kresie gospodarki finansowej wskazuje również zapis art. 39 ust. 1 pkt 5 
ustawy o systemie oświaty mówiący o tym, że dyrektor szkoły lub pla-
cówki oświatowej w szczególności dysponuje środkami określonymi 
w planie finansowym szkoły lub placówki oświatowej zaopiniowanym 
przez radę szkoły lub placówki oświatowej i ponosi odpowiedzialność 
za ich prawidłowe wykorzystanie. 

Dysponowanie środkami publicznymi określonymi w planie finanso-
wym sprowadza się do gromadzenia i wydatkowania tych środków. Proces 
ten uregulowany jest zapisem art. 52 ust. 1 uofp: wydatki zaplanowane 
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej jednostek budże-
towych, w tym szkół i placówek oświatowych stanowi nieprzekraczalny 
limit, natomiast dochody stanowią jedynie prognozy ich wielkości. 

Omawiając odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświa-
towej za prawidłowe wykorzystanie środków publicznych, niezbędne jest 
uwzględnienie przepisów ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoś-
ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
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Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych przewiduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szko-
łach i placówkach oświatowych z powodu wystąpienia różnych czynów 
(patrz: tabela 1).

Tabela 1.  Przykłady czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
w szkołach i placówkach oświatowych 

LP. CZYNY UWAŻANE  
ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

PODSTAWA PRAWNA 
– USTAWA O ODPO
WIEDZIALNOŚCI ZA 

NARUSZENIE DYSCY
PLINY FINANSÓW 

PUBLICZNYCH

1. ●● nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości po
branych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce 
samorządu terytorialnego,
●● niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokoś
ci dochodów przez jednostkę budżetową

art. 6

2. przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżeto
wą na wydatki ponoszone w tej jednostce

art. 7

3. dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę 
gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, 
bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia

art. 10

4. dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia 
określonego:
●● ustawą budżetową,
●● uchwałą budżetową,
●● planem finansowym

albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z narusze
niem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodza
jów wydatków

art. 11

5. ●● zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji 
albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób 
niezgodny z przepisami o rachunkowości, 
●● niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania 
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich 
rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych 
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej

art. 18
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6. niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgod
noś ci operacji gospodarczej albo finansowej z planem finanso
wym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących ta
kiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na:
●● dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydat
ków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów 
publicznych,
●● zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finan
sowym jednostki sektora finansów publicznych

art. 18b

7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednost
ki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli mia
ło ono wpływ na:
●● uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Pań
stwa lub jednostce samorządu terytorialnego,
●● dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydat
ków ustalonej w planie finansowym jednostki,
●● zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego usta
wą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym 
albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naru
szeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez 
jednostkę sektora finansów publicznych,
●● niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiąz
ku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie 
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
●● udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie zo
stał wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych,
●● zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z narusze
niem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących for
my pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawar
ta, lub w przypadku wniesienia odwołania – terminu jej zawarcia,
●● niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicz
nego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na 
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,
●● unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicz
nego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych 
określających przesłanki unieważnienia tego postępowania,
●● zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z kon
cesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
●● zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z na
ruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usłu
gi dotyczące formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa 
może być zawarta, lub w przypadku wniesienia skargi na czyn
ność wyboru oferty najkorzystniejszej – terminu jej zawarcia,

art. 18c
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●● odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o koncesji na ro
boty budowlane lub usługi,
●● dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępo
waniu o udzielenie zamówienia publicznego lub przygotowa
niu tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy 
koncesji na roboty budowlane lub usługi, czynności naruszającej 
dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną 
do wykonania tej czynności,
●● działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicz
nych kary, grzywny lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do 
których stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w ad
ministracji.

Odpowiedzialności podmiotowej za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych wskazanych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych podlegają m.in.:
●● kierownik/dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
●● pracownicy szkoły lub placówki oświatowej, którym powierzono okreś-

lone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności prze-
widziane w przepisach ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (dalej: upzp).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów pub-
licznych, określony przez ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych obowiązującą w czasie jego popełnienia. 
Odpowiedzialność ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania 
czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Dla przykładu: dyrektor szkoły, placówki oświatowej odpowiadać bę-
dzie za:
●● przekroczenie limitu wydatków ujętych w planie finansowym jed-

nost ki,
●● zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą 

budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z prze-
kroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów 
dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów 
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publicznych – zawarcie umowy, na wywiązanie której dyrektor nie ma 
zabezpieczonych środków w planie finansowym jednostki.

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w celu właściwego rea-
lizowania czynności wchodzących w zakres gospodarki finansowej 
i rachunkowości może powierzyć określone obowiązki pracownikowi 
jednostki:
●● z zakresu gospodarki finansowej – takie przyjęcie obowiązków po-

winno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego 
upoważnienia lub wskazania w regulaminie organizacyjnym szkoły/ 
/placówki oświatowej zgodnie z zapisem art. 53 ust. 2 uofp,

●● z zakresu rachunkowości – jak stanowi zapis art. 4 ust. 5 uor, kie-
rownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu 
nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie 
rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadze-
nie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej 
osobie za jej zgodą; przyjęcie obowiązków przez pracowników powin-
no zostać stwierdzone w formie pisemnej. 

Wyrażenie zgody musi być wyraźnie określone, co oznacza, że nie-
zbędne jest oświadczenie pracownika, który wyraża zgodę na przyjęcie 
odpowiedzialności. W praktyce takie wyrażenie zgody przyjmuje formę 
złożenia podpisu pod dokumentem, z którego wynika przekazanie odpo-
wiedzialności. 

ZAPAMIĘTAJ!
Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie jest zwolniony z ponoszenia 
odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowoś
ci z tytułu nadzoru, mimo skutecznego przekazania odpowiedzialności in
nej osobie. 

Dlatego też skuteczność powierzenia pracownikowi obowiązków, a co 
za tym idzie – możliwości późniejszego egzekwowania odpowiedzialności 
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za ich właściwą realizację, wymaga wyraźnego wskazania powierzonych 
obowiązków. 

W praktyce stosowane jest przekazywanie obowiązków w zakresie go-
spodarki finansowej głównym księgowym. Uregulowania dotyczące sta-
nowiska głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicz-
nych wynikają z treści art. 54 ust. 1 uofp:
1.   Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pra-

cownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowie-
dzialność w zakresie:
●● prowadzenia rachunkowości jednostki,
●● wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
●● dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem fi-
nansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 

2.  Zasady rachunkowości obowiązujące 
w jednostkach oświatowych

Zakres rachunkowości jednostek oświatowych określony został w art. 4 
uor: jednostki sektora finansów publicznych, w tym szkoły i placówki 
oświatowe obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunko-
wości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy. 

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachun-
kowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z treścią eko-
nomiczną. 

Rachunkowość jednostki obejmuje:
●● przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
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●● prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunko-
wych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i sys-
tematycznym,

●● okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywiste-
go stanu aktywów i pasywów,

●● wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
●● sporządzanie sprawozdań finansowych,
●● gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą,
●● poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udo-

stępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach prze-
widzianych ustawą

– zgodnie z art. 4 ust. 3 uor.

Tabela 2. Ogólne zasady rachunkowości dla jednostek oświatowych

LP. ZASADA  
PODSTAWA 

PRAWNA – USTAWA 
O RACHUNKOWOŚCI 

1. Zasada prawdziwego i wiernego obrazu art. 4 

2. Zasada kontynuacji działalności art. 5 ust. 2

3. Zasada ciągłości art. 5 ust. 1

4. Zasada memoriału art. 6 ust. 1

5. Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi 
kosztów

art. 6 ust. 2

6. Zasada ostrożności art. 7 ust. 1

7. Zasada indywidualnej oceny art. 7 ust. 3

8. Zasada istotności art. 8 ust. 1

Przestrzeganie wymienionych w tabeli 2 zasad pozwala realizować 
główną zasadę rachunkowości – zasadę prawdziwego i wiernego obrazu 
(art. 4 uor). Zasada ta zobowiązuje jednostki do odzwierciedlania rzeczy-
wistej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przez 
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rzetelne i jasne ich przedstawienie, przy stosowaniu przyjętych zasad (po-
lityki) rachunkowości. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się 
w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym, zgod-
nie z ich treścią ekonomiczną. 

Jednostki oświatowe, w tym szkoły i placówki oświatowe, obowiązuje 
również zasada periodyzacji – nieokreślona wprost w ustawie o rachunko-
wości, lecz powszechnie obowiązująca. 

Zasada ta oznacza podział czasu działalności danej jednostki na okresy 
sprawozdawcze, co z kolei powoduje konieczność ujmowania wszystkich 
operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w ściśle ustalonych 
okresach. 

ZAPAMIĘTAJ!
Jednostka oświatowa może stosować w ramach przyjętych przez siebie 
zasad rachunkowości uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemne
go wpływu na realizację obowiązku przedstawiania rzetelnie i jasno sytua
cji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób 
ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych:
●● jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
●● wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych 

lub umorzeniowych,
●● ustalania wyniku finansowego,
●● sporządzania sprawozdań finansowych

– tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany 
aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na 
następny rok obrotowy księgach rachunkowych. 

Jednostki budżetowe, w tym szkoły i placówki oświatowe, stosują 
ustawę o rachunkowości z pewnym wyłączeniem przepisów (patrz: ta-
bela 3).
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Tabela 3.  Włączenia i wyłączenia przepisów ustawy o rachunkowości 
dla jednostek oświatowych

ROZDZIAŁY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 
STOSOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

ROZDZIAŁY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 
NIESTOSOWANE PRZEZ JEDNOSTKI 

OŚWIATOWE

Rozdział 2 „Prowadzenie ksiąg rachunkowych” Rozdział 5 „Sprawozdania finansowe jednostki”

Rozdział 3 „Inwentaryzacja” Rozdział 6 „Skonsolidowane sprawozdania fi
nansowe grupy kapitałowej”

Rozdział 4 „Wycena aktywów i pasywów oraz 
ustalenie wyniku finansowego”

Rozdział 7 „Badanie, składanie do właściwego 
rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie 
sprawozdań finansowych”

Rozdział 8 „Ochrona danych” Rozdział 8a „Usługi prowadzenia ksiąg rachun
kowych”

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości 
jed nostki oświatowe mogą stosować krajowe standardy rachunkowości 
(dalej: KSR), wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. 

Dla jednostek oświatowych pomocny może okazać się KSR nr 7 „Za-
miany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawia-
nie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezen-
tacja”. Standard ten zawiera między innymi wyjaśnienia niektórych zasad 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonych w ustawie o rachunkowoś-
ci, dotyczące m.in.:
●● dowodów księgowych, w tym dokumentów elektronicznych,
●● warunków prowadzenia ksiąg rachunkowych,
●● zamknięcia ksiąg rachunkowych,
●● zmiany systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego. 

2.1.  Szczególne zasady rachunkowości 
jednostek oświatowych

Jednostki budżetowe, w tym jednostki oświatowe, w myśl art. 40 ust. 1 
uofp prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami:
●● ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w usta-

wie o finansach publicznych,
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●● rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celo-
wych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont). 

Szczególne zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych w sto-
sunku do rozwiązań ogólnych zawartych w ustawie o rachunkowości:
●● dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od 

rocznego budżetu, którego dotyczą,
●● ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów 

i wydatków,
●● ujmuje się w zakresie wydatków i kosztów zaangażowanie środków, 
●● odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie póź-

niej niż na koniec każdego kwartału,
●● wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach ob-

cych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. 

W stosunku do jednostek oświatowych rozporządzenie określa:
1) szczególne zasady rachunkowości;
2) szczegółowy plan kont;
3) sprawozdawczość finansową, oraz wzory:

●● bilansu jednostki budżetowej,
●● rachunku zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy),
●● zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

Ponadto szczególne zasady rachunkowości odnoszą się w swej treś-
ci do ewidencji środków trwałych, definicji środków trwałych, podzia-
łu środków trwałych, zasad umorzenia i amortyzacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych (§ 6 rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), w tym:
●● środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki sa-

morządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji 
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właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej 
decyzji;

●● środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub 
amortyzuje, a odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonu-
je się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości; ustalając zasady umorzenia lub amortyzacji, 
jednostka może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku do-
chodowym od osób prawnych albo stawki określone przez dysponenta 
części budżetowej albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego; 

●● jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używa-
nia, mogą być umarzane:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowaw-

czemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) inwentarz żywy,
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o war-

tości 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, a wartość początkowa środ-
ków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają 
aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 
a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz;

●● inwentaryzacji nieruchomości, która powinna zapewnić porównanie 
danych wynikających z ewidencji księgowej z danymi z ewidencji od-
powiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nierucho-
mości;

●● wyceny i aktualizacji poszczególnych składników aktywów i pasywów 
(§ 8 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont), w tym:
a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunko-

wości, 
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b) odpisy aktualizujące wartości należności dotyczących rozchodów 
budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach nieka-
sowych,

c) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy 
tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze,

d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później 
niż na dzień bilansowy,

e) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do któ-
rych stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, uj-
muje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz 
nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości od-
setek należnych na koniec tego kwartału,

f) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów 
wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec 
kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy; 

●● sprawozdań finansowych i ich odbiorców (§ 17 i § 18 rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), w tym:
a) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, w tym szkoły 

i placówki oświatowe sporządzają sprawozdanie finansowe składa-
jące się z:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
– zestawienia zmian w funduszu,

b) rokiem obrotowym jest rok budżetowy,
c) okresem sprawozdawczym jest miesiąc,
d) ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki 

oświatowej kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 
30 kwietnia roku następnego. 

2.2. Plan kont jednostek oświatowych

Podstawą do opracowania zakładowego planu kont dla jednostek oświato-
wych jest plan kont podany w załączniku nr 3 do rozporządzenia w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. 
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ZAPAMIĘTAJ!
Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachun
kowości oraz planów kont zawiera wykaz kont bilansowych i wykaz kont 
pozabilansowych dla jednostek oświatowych.

Zakładowy plan kont jest obowiązkowym dokumentem, który musi 
zostać opracowany w każdej jednostce oświatowej. Ustawa o rachunko-
wości określa minimalny zakres zakładowego planu kont, który powinien 
zawierać:
●● wykaz kont księgi głównej,
●● przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, 
●● zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania 

z kontami księgi głównej. 
Sposób ustalania planu kont dla jednostek budżetowych, w tym dla 

szkół i placówek oświatowych, został określony w rozporządzeniu w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. 

Ustalając zakładowy plan kont, należy kierować się następującymi za-
sadami:
●● konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową 

liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do 
księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub 
placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej, 
w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zasto-
sowania w jednostce,

●● plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzu-
pełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

●● konta wskazane w planach kont ujętych w załącznikach do rozporządze-
nia mogą być dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych,

●● zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części 
budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące za-
sad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności,

●● zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia 
sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych spra-
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wozdań określonych w odrębnych przepisach, w tym sprawozdań sta-
tystycznych.

Charakterystyczne przy ujmowaniu w ewidencji księgowej docho-
dów i wydatków budżetu jest dokonywanie ich na kontach wskaza-
nych przez Ministra Finansów, których stosowanie przez jednostki 
do tego zobowiązane, w tym przez szkoły i placówki oświatowe, jest 
obowiązkowe. 

Co ważne, załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont zawiera określony wzorcowy plan 
kont, lecz nie wszystkie zawarte w nim konta muszą mieć zastosowa-
nie w jednostce oświatowej. W zakładowym planie kont danej jednostki 
oświatowej należy wskazać tylko te konta, które są używane w jej ewi-
dencji księgowej, a z opisu kont usunąć wyjaśnienia, które nie dotyczą 
jednostki. Można również wprowadzić dodatkowe konta syntetyczne, przy 
wykorzystaniu symboli kont występujących w tym załączniku, pod warun-
kiem zachowania zgodności co do treści ekonomicznej z odpowiednimi 
kontami syntetycznymi wykazu kont. 

Na przykład w szkołach i placówkach oświatowych, w zależności od 
potrzeb, można zastosować następujące zasady ewidencji i rozliczania 
kosztów działalności podstawowej, jak:
●● ponoszone koszty ujmować tylko na kontach zespołu 4 „Koszty we-

dług rodzajów i ich rozliczenie”,
●● ponoszone koszty ujmować tylko na kontach zespołu 5 „Koszty według 

typów działalności i ich rozliczanie” z odpowiednim wyodrębnieniem 
na kontach analitycznych kosztów w układzie rodzajowym,

●● ponoszone koszty ujmować zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty 
według rodzajów i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5 „Koszty 
według typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozlicza-
niem na kontach zespołu 6 „Produkty” i zespołu 7 „Przychody, docho-
dy i koszty”.

Jednostki oświatowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej 
wymagającej kalkulowania kosztów, w celu ustalania cen świadczonych 
przez siebie usług nie muszą prowadzić ewidencji ani rozliczania kosztów 
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w układzie kalkulacyjnym, co oznacza, że w zakładowym planie kont ta-
kiej jednostki oświatowej nie będą występować konta zespołu 5 „Koszty 
według typów działalności i ich rozliczenie”. 

Zgodnie ze wskazaną ramową zawartością zakładowego planu kont, 
należy uwzględnić zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 
powiązania z kontami księgi głównej. To oznacza, że należy dokonać zawar-
cia w zakładowym planie kont jednostki oświatowej opisu, do jakich kont 
syntetycznych i w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja analityczna. 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 013 „Pozostałe środki trwałe”

Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwen-
tarzowych pozostałych środków trwałych i powinna ona umożliwić usta-
lenie:
●● wartości początkowej pozostałych środków trwałych oddanych do uży-

wania,
●● osób, u których znajdują się pozostałe środki trwałe, lub komórek orga-

nizacyjnych, w których znajdują się pozostałe środki trwałe.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Ewidencja szczegółowa do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu 
początkowego poszczególnych zbiorów bibliotecznych z dalszym podzia-
łem określonym w odrębnych przepisach.

Ewidencja szczegółowa do konta 014 prowadzona jest według poszcze-
gólnych zbiorów bibliotecznych – w księdze inwentarzowej.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Ewidencję szczegółową do konta 130 stanowią subkonta:
●● dochodów budżetowych,
●● wydatków budżetowych.
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Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegóło-
wości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Ewidencja szczegółowa z tytułu zrealizowanych przez jednostkę:
●● dochodów budżetowych musi być prowadzona według podziałek kla-

syfikacji dochodów budżetowych,
●● wydatków budżetowych musi być prowadzona według podziałek kla-

syfikacji wydatków budżetowych.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 132 „Rachunek dochodów jednostek 
budżetowych”
Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu 
poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów według:
●● działów,
●● rozdziałów,
●● paragrafów.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

1. Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według 
podziałek klasyfikacji budżetowej, powinna również zapewnić moż-
liwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych 
według poszczególnych kontrahentów.

2. W przypadku kontrahentów zagranicznych ewidencja szczegółowa 
oprócz waluty polskiej musi być prowadzona w walutach obcych.

3. Należności i zobowiązania muszą być prowadzone w układzie pozwa-
lającym na sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Ewidencję szczegółową do konta 221 prowadzi się według:
●● dłużników,
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●● podziałek klasyfikacji dochodów zgodnie z rozporządzeniem w spra-
wie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 300 „Rozliczenie zakupu”

Ewidencja analityczna konta 300 w przypadku ujmowania wszystkich do-
staw i usług powinna umożliwić:
●● rozliczenie zakupów, materiałów i usług według potrzeb podatku od 

towarów i usług,
●● rozliczenie poszczególnych operacji, w tym: kosztów zakupu, odchy-

leń, niedoborów i szkód, opłat manipulacyjnych,
●● ustalenie dostaw i usług niefakturowanych – oddzielnie dla materiałów 

i towarów,
●● ustalenie dostaw w drodze.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 310 „Materiały”
Ewidencja szczegółowa do konta 310 powinna pozwalać na ustalenie ma-
teriałów według:
●● ich rodzajów (żywność, artykuły chemiczne, materiały biurowe),
●● osób materialnie odpowiedzialnych,
●● miejsc składowania.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ewidencję szczegółową do konta 401 prowadzi się według podziałek kla-
syfikacji, planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do po-
trzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie:
●● sprawozdań finansowych,
●● sprawozdań budżetowych, 
●● innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązują-

cych jednostkę oświatową.
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 490 „Rozliczenie kosztów”

Wprowadzenie ewidencji analitycznej konta 490 może być uzasadnione 
w celu kontroli prawidłowości ustalenia zmian stanu produktów i zmian 
rozliczeń międzyokresowych.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić 
ustalenie:
●● wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie,
●● wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym po-

działem według ich tytułów.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie  z kontami 
księgi głównej dla konta 750 „Przychody finansowe”

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewniać 
wyodrębnienie:
●● przychodów finansowych z tytułu udziału w innych podmiotach go-

spodarczych,
●● należnych jednostce odsetek,
●● zapłaconych odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Ewidencję szczegółową do konta 750 prowadzi się według:
●● podziałek klasyfikacji dochodów zgodnie z rozporządzeniem w spra-

wie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
●● rejestru sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowym (w przypadku podatników podatku 
od towarów i usług),

●● potrzeb sprawozdawczości,
●● potrzeb deklaracji podatkowych.
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ewidencję szczegółową do konta 760 prowadzi się według:
●● podziałek klasyfikacji dochodów zgodnie z rozporządzeniem w spra-

wie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
●● rejestru sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowym (w przypadku podatników podatku 
od towarów i usług),

●● potrzeb sprawozdawczości,
●● potrzeb deklaracji podatkowych.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 800 „Fundusz jednostki”

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić moż-
liwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki, za-
pewniając sporządzenie zestawienia zmian w funduszu jednostki oświatowej.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami 
księgi głównej dla konta 860 „Wynik finansowy”

Ewidencja szczegółowa do konta 860 nie musi być prowadzona.
Zakładowy plan kont jednostki oświatowej powinien zawierać konta 

wykazane w tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz kont bilansowych dla jednostki oświatowej

ZESPÓŁ KONT NAZWA KONTA

Zespół 0 „Majątek trwały” ●● 011 „Środki trwałe”
●● 013 „Pozostałe środki trwałe”
●● 014 „Zbiory biblioteczne”
●● 020 „Wartości niematerialne i prawne”
●● 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych”
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●● 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niema
terialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
●● 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”
●● 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”
●● 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”

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”

Zespół 6 „Produkty” ●● 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”
●● 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 „Przychody, 
dochody i koszty”

●● 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
●● 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
●● 740 „Dotacje i środki na inwestycje”
●● 750 „Przychody finansowe”
●● 751 „Koszty finansowe”
●● 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
●● 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
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Zespół 8 „Fundusze, 
rezerwy i wynik finansowy”

●● 800 „Fundusz jednostki”
●● 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europej
skich oraz środki z budżetu na inwestycje”
●● 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
●● 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
●● 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
●● 860 „Wynik finansowy”

Na mocy rozporządzenia z 2 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla bud-
żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud-
żetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej z załącznika nr 3 wykreślono konta:
●● 770 „Zyski nadzwyczajne”,
●● 771 „Straty nadzwyczajne”. 

Jednostki oświatowe w celu ujęcia informacji stanowiących uzupeł-
nienie danych wynikających z kont syntetycznych stosują konta pozabi-
lansowe. Pozwala to na sprawne przygotowanie sprawozdań przypisanych 
szkołom i placówkom oświatowym (patrz: tabela 5). 

Tabela 5. Wykaz kont pozabilansowych dla jednostki oświatowej 

ZESPÓŁ KONT NAZWA KONTA

Zespół 9 „Konta pozabilan
sowe”

●● 975 „Wydatki strukturalne”
●● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
●● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”
●● 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków”
●● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
●● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do wprowadzania zmian 
do zakładowych planów kont wynikających ze zmian:
●● w zasadach wykonywania budżetu,
●● gospodarki finansowej,
●● sprawozdawczości,
●● przepisów prawa.  
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3.  Organizacja rachunkowości 
w jednostkach oświatowych

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 uor, jednostki prowadzące działalność, 
w tym jednostki oświatowe, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachun-
kowych. Jak stanowi zapis art. 4 ust. 2 uor zdarzenia, w tym operacje go-
spodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozda-
niu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Sposób prowadzenia 
ksiąg rachunkowych zawarty jest w rozdziale 2 uor „Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych”. 

3.1.  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe prowadzą księgi rachunkowe w języku polskim 
i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księ-
gowych oraz zbiory obrotów – sum zapisów i zbiory sald. 

Zbiory te tworzą:
●● dziennik,
●● księga główna,
●● księgi pomocnicze,
●● zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
●● inwentarz – wykaz składników aktywów i pasywów jednostki. 

Jednostka oświatowa powinna posiadać dokumentację opisującą 
w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, 
w szczególności dotyczące:
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów spra-

wozdawczych;
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finanso-

wego; 
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

●● zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, 
przyjęcie zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg kont 
pomocniczych oraz powiązań z kontami księgi głównej,
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●● wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunko-
wych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących 
księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z okreś-
leniem ich struktury wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w or-
ganizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 
danych,

●● opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informa-
tycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, 
w zależności od oprogramowania, algorytmów i parametrów, oraz 
programowych zasad ochrony danych, w tym metod zabezpiecze-
nia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, oraz określenie 
wersji oprogramowania i danych dotyczących rozpoczęcia użytko-
wania,

●● systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów 
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowią-
cych podstawę dokonywanych w nich zapisów. 

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej ustala w formie pisemnej 
oraz aktualizuje dokumentację polityki rachunkowości. W sprawach nie-
uregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości jednostki oświatowe 
mogą stosować krajowe standardy rachunkowości, wydane przez Komitet 
Standardów i Rachunkowości – art. 10 ust. 2 i 3 uor. 

Dziennik

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, ja-
kie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Powinien umożliwić 
uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi 
głównej.

Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów 
liczone w sposób ciągły, narastająco od początku roku. 

Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwić ich 
jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi, zatwierdzonymi i zaksięgo-
wanymi dowodami księgowymi. 
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Księga główna
Konta księgi głównej ustalane są w zakładowym planie kont szkoły lub 
jednostki oświatowej. Nazwa konta wskazuje na zdarzenie gospodarcze, 
które należy ująć na danym koncie. Konta księgi głównej zawierają za-
pisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym – ujęcie zdarzenia gospo-
darczego uprzednio lub równocześnie w dzienniku, zgodnie z zasadą 
podwójnego zapisu. 

Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejnoś-
ci chronologicznej. 

Zasada podwójnego zapisu polega na ujęciu zdarzenia gospodarczego na 
dwóch kontach, po przeciwnych stronach tych kont, w jednakowej kwocie.

ZAPAMIĘTAJ!
Przestrzeganie zasady podwójnego zapisu zapewnia realizację zasady 
równowagi bilansowej (suma aktywów jest zawsze równa sumie 
pasywów). 

Księgi pomocnicze

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy stanowiące uzupełnienie/ 
/uszczegółowienie zapisów kont księgi głównej. 

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się systematycznie jako wyod-
rębniony system ksiąg (kartotek), uzgodniony z zapisami i saldami kont 
księgi głównej.

ZAPAMIĘTAJ!
Konta ksiąg pomocniczych funkcjonują według zasady zapisu pojedyncze
go – nie występuje korespondencja z innymi kontami (zapisy na kontach 
ksiąg pomocniczych stanowią powtórzenie zapisu dokonanego na koncie 
syntetycznym).

Zapisy wykazywane na kontach ksiąg pomocniczych muszą być zgod-
ne z zapisami i saldami konta księgi głównej, do którego konto pomocni-
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cze jest prowadzone. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczegól-
ności dla:
●● środków trwałych, w tym również środków trwałych w budowie, oraz 

dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 
●● wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpi-

sów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 
●● rozrachunków z kontrahentami,
●● rozrachunków z pracownikami,
●● operacji sprzedaży,
●● operacji zakupu,
●● operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.

Zestawienie sald i obrotów

Zestawienie sald i obrotów zawiera:
1) symbole lub nazwy kont;
2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych:

●● obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku ob-
rotowego,

●● salda na koniec okresu sprawozdawczego,
●● sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
●● obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku 

obrotowego,
●● salda na koniec okresu sprawozdawczego,
●● sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
●● obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku 

obrotowego,
●● salda na koniec okresu sprawozdawczego. 

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika.

Zestawienie sald i obrotów sporządzane na podstawie zapisów na kon-
tach księgi głównej tworzy się na koniec każdego okresu sprawozdawcze-
go, nie rzadziej niż na koniec miesiąca. 

Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się 
zestawienia wszystkich sald kont księgowych pomocniczych, a na dzień 
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inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników ak-
tywów szkoły lub placówki oświatowej. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki oświatowej przy użyciu 
komputera za równorzędne z nim uważa się odpowiednio zasoby infor-
macyjne rachunkowości uporządkowane w formie oddzielnych kompute-
rowych zbiorów danych, bazy danych lub indywidualnych jej części, bez 
względu na miejsce ich powstania i przechowywania. 

Warunkiem utrzymywania zbiorów informacyjnych systemu rachun-
kowości w tej formie jest posiadanie przez szkołę lub placówkę oświa-
tową oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych infor-
macji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, 
poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik 
danych. 

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić 
w postaci zapisu każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w okresie 
sprawozdawczym.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez 
pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.

Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:
●● datę dokonania operacji gospodarczej,
●● określenie rodzaju (PK, WB, RK, FR) i numer identyfikacyjny dowodu 

księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, w sytuacji 
gdy data różni się od daty operacji,

●● tekst, skrót lub kod opisu operacji,
●● kwotę i datę zapisu,
●● oznaczenie kont księgowych, których dotyczy.

Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiąza-
ne ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie. 

Zasadą jest dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych w spo-
sób zapewniający ich trwałość przez czas nie krótszy od wymaganego do 
przechowywania ksiąg rachunkowych, który regulowany jest art. 74 ust. 2 
pkt 1 uor – w myśl którego księgi rachunkowe przechowuje się co naj-
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mniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, 
którego dotyczą. 

Terminy otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych określono 
w art. 12 uor. 

Jednostka oświatowa, w tym szkoła lub placówka oświatowa, otwiera 
księgi rachunkowe:
●● na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zda-

rzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finanso-
wym,

●● na początek każdego następnego roku obrotowego, dla jednostek 
oświatowych jest to dzień 1 stycznia,

●● na dzień zmiany formy prawnej,
●● na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, 

powodujących powstanie nowej jednostki, lub jednostek – powstanie 
zespołu szkół,

●● na dzień likwidacji jednostki.
Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od 

dnia zaistnienia tych zdarzeń. 

ZAPAMIĘTAJ!
W jednostkach oświatowych kontynuujących działalność podstawą otwar
cia ksiąg rachunkowych jest bilans zamknięcia na koniec roku obrotowego.  

Jednostka oświatowa, w tym szkoła lub placówka oświatowa, zamyka 
księgi rachunkowe:
●● na dzień kończący rok obrotowy – dla jednostek oświatowych to dzień 

31 grudnia,
●● na dzień zakończenia działalności jednostki,
●● na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
●● na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli 

w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, 
●● na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. 

Zamknięcie ksiąg powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy 
od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

po-05-2016_01-80.indd   43 4/14/2016   3:03:14 PM



maj 2016 r.

PORADNIK Oświatowy

44 www.po.infor.pl

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki 
oświatowej kontynuującej działalność powinno nastąpić do 30 kwietnia 
roku następnego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza brak możliwości wprowa-
dzania do nich nowych zapisów czy też poprawiania już istniejących za-
pisów. 

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany 
aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w księgach ra-
chunkowych otwartych na obrotowy rok następny – art. 5 ust. 1 uor.

3.2. Wydzielony rachunek w jednostkach oświatowych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie o systemie oświaty – szkoły, placówki oświatowe, mogą gro-
madzić na wydzielonym rachunku dochody, pod warunkiem że określone 
zostały one w uchwale organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, sej-
miku województwa) jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te, jak 
stanowi zapis art. 223 ust. 1 uofp, mogą w szczególności pochodzić:
●● ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły 

lub placówki oświatowej,
●● z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące 

w zarządzie albo użytkowaniu szkoły lub placówki oświatowej, 
●● z innych źródeł wskazanych w uchwale organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym z działalności wykraczającej poza 
zakres podstawowej działalności szkoły lub placówki oświatowej. 
Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów włas-

nych szkół i placówek oświatowych wraz z odsetkami nie mogą być prze-
znaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 

Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków 
finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku do-
chodów własnych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdza-
nia określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów własnych mogą być do-
konywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów na tym rachun-

po-05-2016_01-80.indd   44 4/14/2016   3:03:14 PM



PO nr 5/2016

Ewidencja księgowa typowych operacji w jednostkach oświatowych – część I

45INFORLEX.PL BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

ku, w ramach planu finansowego, a niewydatkowane na dzień 31 grudnia 
roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednost-
ki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia roku następnego. 

Niedokonanie przez szkołę lub placówkę oświatową wpłaty do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego w należnej wysokości lub nietermino-
we dokonanie tej wpłaty stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych określonych w art. 6 pkt 2 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych.

Wydzielony rachunek dochodów własnych szkół i placówek oświato-
wych może być prowadzony po podjęciu przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego uchwały o ich utworzeniu. Organ stanowiący 
może podjąć taką uchwałę w każdym terminie, nie mniej jednak preferuje 
się termin prac nad uchwałą budżetową, ponieważ utworzenie wydzielo-
nego rachunku dochodów własnych umożliwi ujęcie w uchwale budże-
towej dochodów własnych jednostki, jak też wydatków finansowanych 
z tych dochodów. 

ZAPAMIĘTAJ!
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku docho
dów własnych szkoły lub placówki oświatowej to możliwość dla dyrektora 
szkoły lub placówki oświatowej na pozyskiwanie źródeł dochodów określo
nych w uchwale o utworzeniu rachunku dochodów.

Obligatoryjne zapisy, jakie powinna zawierać uchwała o utworzeniu 
wydzielonego rachunku dochodów, to wskazanie:
●● jednostki budżetowej (szkoły, placówki oświatowej), która może gro-

madzić dochody, 
●● źródła, z których dochody będą gromadzone na wydzielonym rachun-

ku dochodów,
●● przeznaczenia dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie 

mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
●● sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydat-

ków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich 
zatwierdzania. 
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Uchwała organu stanowiącego jednostki oświatowej dla swojej sku-
teczności musi zawierać elementy wskazane wcześniej. Jeżeli uchwała 
nie zawiera tych elementów, jest wadliwa i powinna być natychmiast 
zmieniona. 

Uprawnionym do określenia, jakiego rodzaju dochody jednostka 
oświatowa może gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów, jest 
organ stanowiący tej jednostki. Należy jednak pamiętać, że nie wszyst-
kie środki otrzymywane przez jednostkę oświatową mogą być przez nią 
księgowane na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Najważniej-
szym kryterium jest określenie, czy dane środki stanowią dochód jednost-
ki oświatowej. 

Dochodami, które nie stanowią dochodów jednostki oświatowej, 
są m.in.:
●● dotacje celowe z budżetu państwa,
●● kwoty otrzymane ze środków europejskich,
●● dotacje na dożywianie dzieci,
●● dotacje na zakup podręczników,
●● dotacje na zakup materiałów dydaktycznych. 

Dochody tego typu stanowią dochody jednostki samorządu terytorial-
nego. Wobec tego środki niestanowiące dochodów jednostki oświatowej 
(będące dochodami budżetowymi) nie mogą stanowić źródła dochodów, 
które księgowane będą na wydzielonym rachunku dochodów. 

Jedynym sposobem na utworzenie oraz prowadzenie wydzielonego ra-
chunku dochodów w jednostkach oświatowych, w tym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, jest podjęcie uchwały o utworzeniu i prowadzeniu 
wydzielonego rachunku dochodów. Ustawodawca wskazuje, że na wy-
dzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone w szczególności 
środki z tytułu:
●● spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 

budżetowej,
●● odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w za-

rządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
Wskazany przez ustawodawcę katalog źródeł dochodów nie stanowi 

katalogu zamkniętego, co oznacza, że organ stanowiący jednostki oświa-
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towej może wykazać w uchwale również inne źródła dochodów niewska-
zane w ustawie o finansach publicznych. 

Jedynym ograniczeniem w zakresie źródeł dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku dochodów jest fakt, że na tym rachunku nie 
mogą być księgowane dochody budżetowe, dotacje budżetowe. Środki ta-
kie nie mogą być księgowane na wydzielonym rachunku dochodów, gdyż 
nie stanowią dochodów jednostki budżetowej, tylko dochody budżetu.

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów nie mogą 
być wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Organ sta-
nowiący jednostki oświatowej nie może również określić, że z rachunku 
tego będą finansowane wynagrodzenia. Ponadto tylko i wyłącznie organ 
stanowiący, a nie dyrektor jednostki oświatowej, może zdecydować, w jaki 
sposób oraz w jakim trybie zostanie przygotowany projekt planu finanso-
wego (plan finansowy) oraz procedury zmiany planu finansowego.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane 
tylko i wyłącznie do wysokości zgromadzonych dochodów w ramach za-
twierdzonego planu finansowego.

Zgodnie z art. 223 uofp, nie można dokonywać wydatków z wydzielo-
nego rachunku dochodów, w przypadku gdy wydatki te nie zostały zapla-
nowane w planie finansowym bądź zostały zaplanowane w kwocie niższej 
lub gdy środki zostały wydane pomimo ich braku.  

Należy pamiętać, że naruszenie tych zasad powoduje naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych. 

Kierownik jednostki oświatowej dla utworzonego, wydzielonego ra-
chunku dochodów może utworzyć jeden rachunek bankowy dla wszyst-
kich źródeł dochodów, bądź dla poszczególnych źródeł dochodów mogą 
być otwarte osobne rachunki bankowe.

Jednostki oświatowe mają obowiązek odprowadzenia na rachunek 
bud żetu jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia roku następne-
go środków pozostających na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia 
roku budżetowego. 

Obowiązek przekazywania niewykorzystanych środków na rachunek 
jednostki samorządu terytorialnego może doprowadzić do problemów 
związanych z prawidłowym dystrybuowaniem środków.
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Problemy takie mogą powstać w szczególności przy środkach pocho-
dzących z darowizn przekazanych na inwestycje. Jeżeli jednostka oświa-
towa nie wykorzysta w danym roku wszystkich środków pochodzących 
z darowizn, to niewykorzystane środki musi przekazać do budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku jednostka oświato-
wa powinna zwiększyć plan finansowy na następny rok w tym zakresie, 
w którym nie było pełnej realizacji wydatków finansowanych z darowizn 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

4.  Ewidencja księgowa typowych operacji 
w jednostkach oświatowych

Każda jednostka oświatowa, w tym szkoła i placówka oświatowa, po-
winna posiadać dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady 
(politykę) rachunkowości. Obowiązek posiadania takiej polityki wynika 
z art. 10 uor.

Dokumentacja polityki rachunkowości powinna być opracowana w ję-
zyku polskim i określać w szczególności:
●● rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
●● metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finanso-

wego,
●● sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym między innymi zakła-

dowego planu kont.
Zakładowy plan kont powinien zawierać co najmniej następujące ele-

menty:
●● wykaz kont księgi głównej,
●● przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
●● zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania 

z kontami księgi głównej. 

Wykaz kont księgi głównej to wykaz kont syntetycznych, które dana 
jednostka stosuje. Ramowy wykaz księgi głównej dla budżetu jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym dla jednostek oświatowych, zawiera 
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załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowoś-
ci oraz planów kont.  

Nie wszystkie konta ujęte w ramowym planie kont będą musiały być 
stosowane przez daną jednostkę oświatową. W planie kont jednostka ujmu-
je tylko te konta, które będą wykorzystywane w jej ewidencji księgowej. 

Ramowy plan kont syntetycznych podzielony jest na zespoły: 
●● zespół 0 „Majątek trwały”, 
●● zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”,
●● zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia”,
●● zespół 3 „Materiały i towary”,
●● zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
●● zespół 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”,
●● zespół 6 „Produkty”,
●● zespół 7 „Przychody, dochody i koszty”,
●● zespół 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”,
●● zespół 9 konta pozabilansowe. 

Tworząc zakładowy plan kont jednostki oświatowej, należy zapoznać 
się i pokierować kilkoma zasadami określonymi w § 15 rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. 

Zasady tworzenia zakładowego planu kont według rozporządzenia

1. Konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową 
liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do 
księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce 
lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicz-
nej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają 
zastosowania w jednostce.

2.  Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 
uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednos-
tek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

3. Konta wskazane w planach kont ujętych w załącznikach do rozporzą-
dzenia mogą być dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych.
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4. Zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta 
częś ci budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego do-
tyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodza-
ju działalności.

5. Zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia 
sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych spra-
wozdań określonych w odrębnych przepisach. 

Zakładowy plan kont szkoły lub placówki oświatowej zawiera określo-
ne zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, które powinny być przyjęte 
przez jednostkę oświatową. 

ZAPAMIĘTAJ!
Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych to nic innego jak opis zasad 
księgowania pojedynczych zdarzeń gospodarczych mających miejsce 
w danej jednostce oświatowej. 

4.1. Ewidencja księgowa kont zespołu 0 „Majątek trwały”
Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą ogólnie do ewidencji:
●● rzeczowych aktywów trwałych,
●● wartości niematerialnych i prawnych,
●● umorzenia majątku,
●● długoterminowych aktywów finansowych, 
●● odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe,
●● środków trwałych w budowie (inwestycje),
●● wartości mienia zlikwidowanych jednostek. 

Kategorie środków trwałych, które w jednostce oświatowej będą uma-
rzane jednorazowo, muszą być wyraźnie wskazane w polityce rachunko-
wości. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej powinien określić, które 
ze składników niskocennych będą wyłączone z ewidencji ilościowo-war-
tościowej poprzez wskazanie wartości początkowej środka trwałego – na 
przykład do kwoty 150 zł.
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Ponadto środki trwałe jednostek oświatowych można podzielić zgod-
nie z § 6 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont na:
1. Podstawowe środki trwałe, w tym obejmujące środki trwałe własne, 

otrzymane:
●● od Skarbu Państwa (państwowe jednostki oświatowe),
●● od jednostki samorządu terytorialnego (samorządowej jednostki 

oświatowej),
●● w zarząd lub użytkowanie w celu prowadzenia działalności podsta-

wowej.
2. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej 

w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), dla 
których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w 100% ich war-
tości w momencie oddania do używania, t.j. do kwoty 3500 zł.

3. Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość, t.j.:
●● książki i inne zbiory biblioteczne,
●● środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowaw-

czemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
●● odzież i umundurowanie,
●● meble i dywany,
●● inwentarz żywy.

Podstawę ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych jed-
nostki stanowią dowody:
●● OT – przyjęcie środka trwałego,
●● LT – likwidacja środka trwałego,
●● PT – protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego, 
●● MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego.

Dowody te wystawiane są na podstawie dokumentów księgowych, fak-
tur, rachunków, protokołów, decyzji. 

Konto 011 „Środki trwałe”

Konto 011 służy do ewidencji stanu środków trwałych oraz jego zmian, 
a także zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, 
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którymi dysponują jednostki oświatowe. Do konta 011 jednostka oświato-
wa powinna prowadzić ewidencję szczegółową (analityczną), umożliwia-
jącą:
●● ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków 

trwałych,
●● ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środ-

ki trwałe,
●● ustalenie prawidłowych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służą:
●● księga inwentarzowa,
●● indywidualne karty obiektów inwentarzowych lub inne urządzenia 

ewidencyjne o tym samym przeznaczeniu,
●● tabele amortyzacyjne.

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 011 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane z przychodami środków trwałych oraz zwiększe-
niami wartości początkowej środków trwałych, w szczególności:
●● przychody związane z zakupem przez szkołę lub placówkę oświatową 

nowych lub używanych środków trwałych (w tym: wyposażenie kuchni 
szkoły lub przedszkola w taki sprzęt, jak: kocioł gazowy, wyparzacz, 
kuchnia gazowa, zmywarka):
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”,
 – strona Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;

●● przychody środków trwałych pochodzących z innych źródeł niż zakupy 
(otrzymanych w nieodpłatne użytkowanie od Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego, w formie darowizny, w tym: kseroko-
piarki, komputery, zamrażarki, lodówki, pralki):
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”;

●● przyjęcie środka trwałego z zakończonych inwestycji:
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”;

●● przychody środków trwałych nowo ujawnionych (gdy w jednostce 
oświatowej dokona się ujawnienia środka trwałego na przykład w sku-
tek inwentaryzacji):
 – strona Ma konto 240 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”; 
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●● zwiększenie wartości początkowej środków trwałych jednostki oświa-
towej wskutek jego ulepszenia:
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwentaryzacja)”;

●● zwiększenie wartości początkowej środka trwałego jednostki oświato-
wej dokonywanej na skutek aktualizacji ich wyceny:
 – strona Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa zwiększenia wartości środka trwałego w szkole lub 
placówce oświatowej

080 Środki trwałe 
w budowie 

(inwentaryzacja)

201 Rozrachunki 
z odbiorcami 
i dostawcami

130 Rachunek 
bieżący jednostki 

lub 132 Rachunek 
dochodów 
jednostek 

budżetowych 011 Środki trwałe

1
2

3

Objaśnienia do schematu:
1. Faktura za zakupiony środek trwały – Wn 080, Ma 201
2. Zapłata za fakturę – Wn 201, Ma 130 lub 132
3. Ujęcie środka trwałego do ewidencji bilansowej – Wn 011, Ma 080

Ewidencja na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” jest 
konieczna wówczas, gdy zakupiony środek trwały nie będzie w momencie 
zakupu kompletny i zdatny do użytku. W przypadku gdy środek trwały 
nie wymaga montażu i w momencie zakupu jest kompletny i zdatny do 
użytku – ewidencja może odbywać się z pominięciem konta 080. Wów-
czas zakup środka trwałego można ująć bezpośrednio:
●● Wn konto 011 „Środki trwałe”,
●● Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 011 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane ze:
●● zmniejszeniem stanu środków trwałych, w sytuacji gdy jednostka 

oświatowa dokona sprzedaży lub likwidacji swojego środka trwałego:
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 – strona Wn konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych” lub

 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”;
●● ujawnieniem niedoboru środków trwałych w jednostce oświatowej:

 – strona Wn konto 240 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;
●● zmniejszeniem wartości początkowej środka trwałego jednostki oświa-

towej w wyniku aktualizacji ich wyceny:
 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”;

●● nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych:
 – strona Wn konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych” lub
 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”.

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa zmniejszenia wartości środków trwałych w szkole 
lub placówce oświatowej

09… Środki trwałe 
w likwidacji 
(ewidencja 

pozabilansowa)

071 Umorzenie 
środków trwałych 

oraz wartości 
niematerialnych 

i prawnych 011 Środki trwałe
800 Fundusz 

jednostki

1

4

2

3

Objaśnienia do schematu:
1.  Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej w związku 

z postawieniem środka trwałego w stan likwidacji – Wn 09…
2.  Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia – Wn 071, Ma 011 
3.  Wyksięgowanie wartości netto środka trwałego – Wn 800, Ma 011 
4.  Wyksięgowanie wartości środka trwałego z ewidencji pozabilansowej po zakończeniu fizycznej 

jego likwidacji – Ma 09…

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 
trwałych w wartości początkowej lub skorygowanej na podstawie wyniku 
aktualizacji wyceny albo nakładów na ulepszenie. 
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ZAPAMIĘTAJ!
Jednostki oświatowe, w tym szkoły i placówki oświatowe niemające oso
bowości prawnej nie mogą zaciągać kredytów na finansowanie środków 
trwałych w budowie (inwestycji).

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych – budowa placu zabaw 
w ramach programu „Radosna szkoła” w szkole 

810 Dotacje 
budżetowe, płatności 

z budżetu środków 
europejskich oraz 
środki z budżetu 

na inwestycje

201 Rozrachunki 
z odbiorcami 
i dostawcami

130 Rachunek 
bieżący jednostki

800 Fundusz 
jednostki

1
2

4

400 Amortyzacja

071 Umorzenie 
środków trwałych 

oraz wartości 
niematerialnych 

i prawnych 011 Środki trwałe

5 3

860 Wynik 
finansowy

6

Objaśnienia do schematu:
1.  Otrzymana faktura za zrealizowaną inwestycję – Wn 810, Ma 201
2.  Zapłata za fakturę – Wn 201, Ma 130
3.  Przyjęcie środka trwałego do używania – Wn 011, Ma 800
4.  Przeksięgowanie na dzień 31 grudnia dokonanych wydatków inwestycyjnych – Wn 800, Ma 810
5.  Naliczenie amortyzacji na dzień 31 grudnia (naliczenie amortyzacji następuje od miesiąca po 

przyjęciu do użytkowania) – Wn 400, Ma 071
6.  Przeksięgowanie amortyzacji jako kosztu na dzień 31 grudnia na wynik finansowy – Wn 860, Ma 400

Zwiększenie środków trwałych ujmuje się w księgach rachunko-
wych szkoły lub placówki oświatowej pod datą przyjęcia ich do używania, 
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a w przypadku nadwyżek środków trwałych ujawnionych podczas inwen-
taryzacji – pod datą rozliczenia inwentaryzacji. 

Zmniejszenie stanu środków trwałych następuje pod datą postawie-
nia ich w stan likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub ujaw-
nienia niedoboru. 

Zwiększenie podstawowych środków trwałych nieodpłatnie otrzyma-
nych lub otrzymanych w formie darowizny oraz zmniejszenie podstawo-
wych środków trwałych poprzez nieodpłatne przekazanie lub przekazanie 
w formie darowizny w księgach rachunkowych jednostki ujmowane jest 
w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki”. 

Konto 013 „Pozostałe środki trwałe”

Konto 013 w jednostkach oświatowych służy do ewidencji stanu oraz 
zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych jednostki 
oświatowej, niepodlegających ewidencji na kontach:
●● 011 „Środki trwałe”,
●● 014 „Zbiory biblioteczne”. 

Środki te po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki 
oświatowej umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 

Umorzenie ujmuje się zapisem księgowym:
●● Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”,
●● Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.
Zakup pozostałych środków trwałych finansuje się ze środków na wy-

datki bieżące jednostki oświatowej. Natomiast pierwsze wyposażenie jed-

nostki w pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, 
tak jak koszty budowy. 

Do konta 013 prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo-wartoś-
ciową, umożliwiającą ustalenie wartości początkowej i ilości pozostałych 
środków trwałych oddanych do używania osobom, jak też komórkom or-
ganizacyjnym. 

W jednostkach oświatowych ewidencję analityczną do konta 013 stano-
wić będzie ewidencja prowadzona w postaci księgi inwentarzowej. Wska-
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zane jest również prowadzenie ewidencji wartościowej z podziałem na 
grupy statystyczne środków trwałych. 

Na koncie 013 ujmuje się bez względu na wartość:
●● środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
●● meble i dywany,
●● pozostałe środki trwałe – wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokony-
wane w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, to jest 
do kwoty 3500 zł.

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 013 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane z przyjęciem pozostałych środków trwałych na 
swój stan:
●● bezpośrednio z zakupu:

 – strona Ma konto 101 „Kasa”,
 – strona Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
 – strona Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”;

●● z inwestycji (pierwsze wyposażenie obiektów inwestycyjnych):
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”;

●● otrzymane nieodpłatnie przez jednostkę oświatową używane środki 
trwałe od jednostek na podstawie decyzji właściwego organu:
 – strona Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”;
●● otrzymane nieodpłatnie przez jednostkę oświatową używane środki 

trwałe od jednostek w formie darowizn:
 – strona Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”;

●● otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia nowe pozostałe środki 
trwałe:
 – strona Ma konto 800 „Fundusz jednostki”;

●●  ujawnione nadwyżki:
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”;

●● pochodzące z magazynu jednostki oświatowej:
 – strona Ma konto 310 „Materiały”.
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PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa – zakup i przekazanie do używania pozostałych środ-
ków trwałych przez szkołę lub placówkę oświatową   

201 Rozrachunki 
z odbiorcami 
i dostawcami

013 Pozostałe 
środki trwałe

401 Zużycie 
materiałów i energii

072 Umorzenie 
pozostałych 

środków trwałych, 
wartości 

niematerialnych 
i prawnych 

oraz zbiorów 
bibliotecznych

1 2

Objaśnienia do schematu:
1. Przyjęcie pozostałego środka trwałego bezpośrednio z zakupu – Wn 201, Ma 013
2.  Odpis umorzeniowy dla pozostałych środków trwałych sfinansowanych ze środków na wydatki 

bieżące – Wn 401, Ma 072

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa – przyjęcie pozostałych środków trwałych przez szkołę 
lub placówkę oświatową z inwestycji, jako pierwsze wyposażenie

013 Pozostałe 
środki trwałe

080 Środki trwałe 
w budowie 

(inwestycje)
800 Fundusz 

jednostki

072 Umorzenie 
pozostałych 

środków trwałych, 
wartości 

niematerialnych 
i prawnych 

oraz zbiorów 
bibliotecznych

1 2

Objaśnienia do schematu:
1.  Przyjęcie pozostałych środków trwałych jako pierwsze wyposażenie – Wn 013, Ma 080
2.  Umorzenie pozostałych środków trwałych przyjętych do używania z zakończonej inwestycji 

sfinansowanej ze środków na inwestycje w miesiącu oddania do używania, (jako pierwsze 
wyposażenie nowych obiektów) – Wn 800, Ma 072
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Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość począt-
kową objętych ewidencją księgową pozostałych środków trwałych, znaj-
dujących się w używaniu. 

ZAPAMIĘTAJ!
Saldo konta 013 nie występuje w bilansie.

Przy sporządzaniu bilansu saldo konta 013 koryguje się o wartość umo-
rzenia księgowanego na koncie 072, ponieważ grupę tych środków umarza 
się w 100% w chwili wydania do używania, a wówczas saldo sum z kon-
ta 013 i 072 wynosi zero. 

Środki trwałe, wymienione powyżej, stanowią pozostałe środki trwałe, 
które podlegają ujęciu na koncie 013 bez względu na ich wartość. Chodzi 
tu o środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej 
określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla tych 
środków, których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane jednora-
zowo w miesiącu oddania ich do używania – kwota do 3500 zł. 

Konto 014 „Zbiory biblioteczne”

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w celu realizacji 
swoich zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom 
możliwość korzystania z biblioteki. 

Biblioteka szkolna nie funkcjonuje jako odrębna jednostka organi-
zacyjna, lecz jest ujęta w strukturze organizacyjnej szkoły. Dlatego też 
ewidencja operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych i całego 
wyposażenia biblioteki powinna mieć miejsce w księgach rachunkowych 
szkoły. Ponadto szkoły w swoim zakładowym planie kont tworzą konto 
014 „Zbiory biblioteczne”. 

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 
początkowej zbiorów bibliotecznych, które znajdują się z bibliotece szkolnej.

Na koncie 014 nie ujmuje się tych wydawnictw, które są przeznaczone 
wyłącznie jako materiały pomocnicze do użytku pracowników jednostki, 
np.: katalogi, instrukcje, wydawnictwa urzędowe, jak również otrzymane 
nieodpłatnie wydawnictwa uznane w bibliotekach danej jednostki za zbędne. 
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Do konta 014 należy prowadzić:
●● wartościową ewidencję księgową,
●● ilościowo-wartościową ewidencję biblioteczną.

W szkołach ewidencję analityczną do konta 014 stanowić będzie 
szczegółowa ewidencja w postaci księgi inwentarzowej biblioteki. 

Szczegółowe zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych zostały okreś-
lone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bi-
bliotecznych (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji materiałów bi-
bliotecznych). 

Podstawą ewidencji zbiorów bibliotecznych są dowody wpływów 
i ubytków zgodnie z § 14 i § 15 rozporządzenia w sprawie ewidencji 
materiałów bibliotecznych. 

Dowodami wpływów są:
●● rachunki i faktury za zakupione materiały,
●● wykazy towarzyszące materiałom przekazanym w formie egzempla-

rza obowiązkowego, wymiany lub daru,  
●● kopie wykazów sporządzonych w bibliotece, potwierdzających od-

biór materiałów przekazanych bez dokumentu,
●● protokoły przyjęcia materiałów przez bibliotekę.  

Dowodami ubytków są:
●● protokoły ubytków dla niezwróconych przez czytelników materiałów, 

za które biblioteka otrzymała inne materiały lub zapłatę,
●● protokoły komisji w sprawie ubytków dla materiałów niezwróco-

nych przez czytelników, za które biblioteka nie otrzymała innych 
materiałów,

●● protokoły komisji w sprawie ubytków dla materiałów wycofanych ze 
zbiorów w wyniku selekcji lub nieodnalezionych w trakcie spisu. 

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 014 powinna ujmować 
zapisy księgowe związane z przychodami (zwiększenia), zbiorów biblio-
tecznych w wyniku:
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●● zakupu:
 – strona Ma konto 101 „Kasa”,
 – strona Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
 – strona Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
 – strona Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”; 

●● nieodpłatnego otrzymania od innych bibliotek będących jednostkami 
budżetowymi:

 – strona Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblio-
tecznych”;

●● nieodpłatnego otrzymania, jako dary od osób fizycznych i prawnych:
 – strona Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne – w do-

tychczasowej wartości ewidencyjnej”;
●●  nadwyżek inwentaryzacyjnych:

 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki – w bieżącej szacun-
kowej wartości określonej komisyjnie”.

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 014 powinna zawierać za-
pisy księgowe związane z rozchodem (zmniejszenia) zbiorów bibliotecz-
nych w wyniku:
●● likwidacji zużytych lub nieprzydatnych zbiorów:

 – strona Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblio-
tecznych”;

●● nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży:
 – strona Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwa-

łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblio-
tecznych”;

●● niedoboru lub szkód:
 – strona Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z równoczesnym 

umorzeniem konta 072”. 

Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen 
nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wy-
cenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. 
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PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa – zakup zbiorów bibliotecznych przez szkołę

014 Zbiory 
biblioteczne 101 Kasa

201 Rozrachunki 
z odbiorcami 
i dostawcami

130 Rachunek 
bieżący jednostki

1
2

3

Objaśnienia do schematu:
1. Zakup zbiorów bibliotecznych za gotówkę – Wn 014, Ma 101
2. Dowód zakupu i dowód wpływu materiałów bibliotecznych – Wn 014, Ma 201
3. Zapłata przelewem z rachunku bieżącego szkoły – Wn 201, Ma 130

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa – wykazanej nadwyżki/niedoboru zbiorów biblio-
tecznych

014 Zbiory 
biblioteczne

240 Pozostałe 
rozrachunki

072 Umorzenie 
pozostałych środków 

trwałych, wartości 
niematerialnych 

i prawnych 
oraz zbiorów 

bibliotecznych

1

2 3

Objaśnienia do schematu:
1. Wykazanie nadwyżki zbiorów bibliotecznych w trakcie inwentaryzacji (skontrum) – Wn 014, Ma 240
2. Wykazanie stwierdzonego niedoboru zbiorów bibliotecznych – Wn 240, Ma 014
3. Wyksięgowanie umorzenia zbiorów bibliotecznych – Wn 072, Ma 240

W ewidencji finansowo-księgowej materiałów wchodzących w skład 
zbiorów bibliotecznych ujmuje się ich wpływy i ubytki według rzeczy-
wistych kosztów nabycia, a w przypadkach materiałów otrzymanych bez-
płatnie – według bieżącej szacunkowej wartości (§ 23–25 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych). 
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Do kwot określających wartość nabycia materiałów nie wlicza się kwot 
wydatkowanych przez bibliotekę na oprawę i konserwację tych materiałów. 

Podstawę zapisów księgowych stanowią rachunki i faktury zaakceptowa-
ne pod względem merytorycznym przez kierownika biblioteki. 

Biblioteki zobowiązane są do ustalenia raz w roku wartości zbiorów wy-
kazywanej w ewidencji sumarycznej bądź szczegółowej i uzgadniania jej 
z wartością wykazywaną na koncie ewidencji majątkowej. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początko-
wą stanu zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce. 

Księgozbiory szkolne również podlegają kontroli. Kontrolę księgozbioru, 
inaczej „skontrum”, przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
ewidencji materiałów bibliotecznych. Zapisy o podstawie prawnej, na bazie 
której sprawowana jest kontrola księgozbioru, powinny zostać umieszczone 
w polityce rachunkowości szkoły oraz głównej instrukcji inwentaryzacyjnej. 

Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”

Zgodnie z prawem bilansowym (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor), wartości niemate-
rialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, 
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania 
jednostki, a w szczególności:
●● autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
●● prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytko-

wych oraz zdobniczych,
●● know-how.

 
W jednostkach oświatowych na koncie 020 ujmuje się nabyte do gospo-

darczego wykorzystania:
●● programy komputerowe,
●● licencje na programy komputerowe,
●● autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne,
●●  programy antywirusowe.
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Konto 020 służy do ewidencji stanu, przychodu i rozchodu wartości 
niematerialnych i prawnych według ich wartości początkowej.

 – Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 020 powinna ujmować 
zapisy księgowe związane z nabyciem wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku:

●● zakupu wartości niematerialnych i prawnych:
 – strona Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,
 – strona Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”;  

●● otrzymania nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych od in-
nych jednostek:

 – strona Ma konto 800 „Fundusz jednostki”;
●● otrzymania wartości niematerialnych i prawnych nowych:

 – strona Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”; 
●● otrzymania wartości niematerialnych i prawnych używanych:

 – strona Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblio-
tecznych”;  

●● inwestycji:
 – strona Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 020 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane ze zbyciem wartości niematerialnych i prawnych 
w wyniku:
●● wycofania z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych poprzez 

sprzedaż, likwidację, odpisanie wartości umarzanych w czasie, w tym 
wartość dotychczasowego umorzenia:
 – strona Wn konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych”;
●● wycofania z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych poprzez 

sprzedaż, likwidację, odpisanie wartości umarzanych w czasie, w tym 
wartość nieumorzona:
 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”;
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●● wycofania z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych poprzez 
sprzedaż, likwidację, odpisanie wartości umarzanych w czasie, w tym 
umarzanych jednorazowo:

 – strona Wn konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblio-
tecznych”.

PRZYKŁAD
Przyjęcie przez szkołę lub placówkę oświatową do używania wartości nie-
materialnych 

020 Wartości niematerialne 
i prawne

080 Środki trwałe 
w budowie (inwestycje)

130 Rachunek bieżący 
jednostki lub 132 Rachunek 

dochodów jednostek 
budżetowych

1

2

Objaśnienia do schematu:
1. Umarzanie stopniowe w wyniku zakończonej inwestycji – Wn 020, Ma 080
2. Zapłata bezpośrednio z rachunku bankowego jednostki oświatowej – Wn 020, Ma 130 lub 132

PRZYKŁAD
Przyjęcie nieodpłatnie do używania wartości niematerialnych i prawnych 
przez szkołę lub placówkę oświatową

800 Fundusz jednostki
020 Wartości niematerialne 

i prawne

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Przyjęcie nieodpłatnie do używania wartości niematerialnych i prawnych w wartości nieumorzonej 

wynikającej z ksiąg rachunkowych u poprzedniego użytkownika – Wn 800, Ma 020
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PRZYKŁAD
Dotychczasowe umorzenie otrzymanych wartości niematerialnych i praw-
nych w jednostce oświatowej

071 Umorzenie środków 
trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych
020 Wartości niematerialne 

i prawne

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Umorzenie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych – Wn 020, Ma 071

PRZYKŁAD
Odpis umorzeniowo-amortyzacyjny wartości niematerialnych i prawnych 
dokonany w księgach rachunkowych szkoły lub placówki oświatowej

400 Amortyzacja

071 Umorzenie wartości 
środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych 
i prawnych

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Odpis umorzeniowoamortyzacyjny wartości niematerialnych i prawnych – Wn 400, Ma 071

PRZYKŁAD
Rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo) 
wskutek ich wycofania z używania, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania 
w szkole lub placówce oświatowej

072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych

020 Wartości niematerialne 
i prawne

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo) – Wn 072, Ma 020
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Wartości niematerialne i prawne, zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont, umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyza-
cyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez szkołę lub placówkę 
oświatową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Ze względu na sposób naliczania umorzenia i amortyzacji wartości 
niematerialne i prawne w szkołach lub placówkach oświatowych można 
podzielić na:
●● wartości niematerialne i prawne podlegające stopniowemu umo-

rzeniu, i są to podstawowe wartości niematerialne i prawne, dla któ-
rych nalicza się umorzenie i amortyzację raz w roku według stawek 
amortyzacji zawartych w przepisach podatkowych albo określonych 
przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego, 

●● wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo przez spi-
sanie w koszty w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania 
i są to pozostałe wartości niematerialne i prawne. 

Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza-
ną stopniowo według stawek ustalonych przez dyrektora jednostki oświa-
towej ujmuje się po stronie:
●● Ma konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych”,
●● Wn konto 400 „Amortyzacja”. 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczone jednorazo-
wo ujmuje się po stronie:
●● Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”,
●● Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość począt-
kową będących na stanie wartości niematerialnych i prawnych.

W bilansie saldo konta 020 wykazuje się po zmniejszeniu o zaksię-
gowane umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na kontach 071 
i 072.
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Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych”

Odpisy umorzeniowe regulowane są zapisem art. 31 ust. 2 uor, zgodnie 
z którym wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy umo-
rzeniowe, które są dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości 
na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów umorzeniowych od środ-
ka trwałego dokonuje się w drodze systematycznego, planowego rozłoże-
nia jego wartości początkowej na ustalone okresy umorzeniowe.

Zgodnie z art. 32 uor, w przypadku środków trwałych o niskiej wartości 
początkowej można wprowadzić uproszczenia, co oznacza, że można ustalić 
dla tych środków trwałych uproszczone zasady umorzenia, polegające na:
●● dokonywaniu zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych pod 

względem rodzaju i przeznaczenia lub
●● jednorazowym odpisaniu wartości tego rodzaju środków.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według zasad przyjętych przez 
szkołę lub placówkę oświatową zgodnie z przepisami ustawy o rachunko-
wości, z tym że:
●● ustalając zasady umarzania, szkoła lub placówka oświatowa może 

przyjąć stawki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych albo określone przez dysponenta części budżeto-
wych, albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego;

●● jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używa-
nia może umarzać:
 – książki i inne zbiory biblioteczne,
 – środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowaw-

czemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 – odzież i umundurowanie,
 – meble i dywany,
 – inwentarz żywy,
 – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o war-

tości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy 
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 – kwota 3500 zł;
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●● nie umarza się gruntów i dóbr kultury;
●● jednostki oświatowe, jako podmioty zwolnione z podatku dochodo-

wego od osób prawnych, mogą umarzać jednorazowo środki trwałe 
za okres całego roku.

W jednostkach oświatowych można podzielić środki trwałe ze wzglę-
du na sposób naliczania umorzenia następująco:
●● podlegające stopniowemu umorzeniu, 
●● umarzane jednorazowo, 
●● niepodlegające umorzeniu. 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytu-
łu umorzenia początkowej wartości środków trwałych oraz podstawowych 
wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku planowych od-
pisów amortyzacyjnych, jak też odpisów aktualizujących. 

Umorzenie ujmowane na koncie 071 w korespondencji z kontem 400 
nalicza się od wszystkich środków trwałych ujętych na koncie 011 poza 
gruntami i dobrami kultury, jak też od wartości niematerialnych i praw-
nych umarzanych stopniowo. Umorzenie nalicza się od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe 
lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Nalicze-
nie umorzenia można rozpocząć również w miesiącu oddania do używa-
nia. Umarza się je do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównanie 
wysokości umorzenia z ich wartością początkową, lub do czasu, kiedy 
środki trwałe zostaną postawione w stan likwidacji, pozostaną sprzeda-
ne, nieodpłatnie przekazane albo kiedy stwierdzi się ich niedobór. 

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 071 powinna ujmować 
zapisy księgowe związane z wyksięgowaniem dotychczasowego umo-
rzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak też 
zapisy związane z wszelkimi zmniejszeniami umorzenia wartości bieżą-
cej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
●● wycofanych z eksploatacji:

 – strona Ma konto 011 „Środki trwałe”,
 – strona Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”; 
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●● z tytułu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania:
 – strona Ma konto 011 „Środki trwałe”,
 – strona Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”; 

●● wykazanych jako niedobory:
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”;  

●● zmniejszenie wartości umorzenia w wyniku aktualizacji wartości środ-
ków trwałych:

 – strona Ma konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 071 powinna ujmować zapi-
sy księgowe związane z wszelkimi zwiększeniami powstałymi w wyniku:
●● okresowych odpisów amortyzacyjnych podstawowych środków trwa-

łych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 – strona Wn konto 400 „Amortyzacja”;

●● umorzenia dotychczasowych otrzymanych na podstawie decyzji orga-
nu od innej jednostki:

 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”;
●● zwiększenia umorzenia w związku z aktualizacją wartości początko-

wej podstawowych środków trwałych, podlegających stopniowemu 
umarzaniu:

 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”.  

PRZYKŁAD
Przyjęcie środków trwałych przez szkołę lub placówkę oświatową na pod-
stawie decyzji właściwego organu

011 Środki trwałe

071 Umorzenie środków 
trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

1

Objaśnienie do schematu:
1. Przyjęcie dotychczasowego umorzenia środka trwałego – Wn 011, Ma 071
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PRZYKŁAD
Dotychczasowe umorzenie środków trwałych przez szkołę lub placówkę 
oświatową

011 Środki trwałe

071 Umorzenie środków 
trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

1

Objaśnienie do schematu:
1. Umorzenie środków trwałych (z tytułu likwidacji lub sprzedaży) – Wn 011, Ma 071

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża umorzenie ujmowa-
nych na koncie 011 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych umarzanych stopniowo. W bilansie środki trwałe oraz wartości niemate-
rialne i prawne wykazuje się w wartości netto, czyli w wartości początkowej 
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie, dlatego istotne jest wyodrębnie-
nie na koncie 071 umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych. 

Do konta 071 należy prowadzić ewidencję szczegółową dla poszczegól-
nych środków trwałych, jak też wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu 
umorzenia pozostałych środków trwałych, to jest tych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się jednorazowo 
w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie tych 
środków ujmuje się w księgach w korespondencji z kontem 401. 

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 072 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane:
1)   ze zmniejszeniem wartości umorzenia (wyksięgowanie dotychczaso-

wego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz pozostałych war-

po-05-2016_01-80.indd   71 4/14/2016   3:03:17 PM



maj 2016 r.

PORADNIK Oświatowy

72 www.po.infor.pl

tości niematerialnych i prawnych) zlikwidowanych, sprzedanych lub 
nieodpłatnie przekazanych:
●● książek i innych zbiorów bibliotecznych,
●● środków dydaktycznych,
●● mebli i dywanów,
●● innych pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 
3500 zł:
 – strona Ma konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
 – strona Ma konto 014 „Zbiory biblioteczne”,
 – strona Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”; 

2)  z uznaniem niedoboru:
 – strona Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”; 

3)  z przeniesieniem do ewidencji ilościowej:
 – strona Ma konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
 – strona Ma konto 014 „Zbiory biblioteczne”,
 – strona Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 072 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane z naliczeniem umorzenia pozostałych środków 
trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerial-
nych i prawnych wydanych do używania:
●● od nowych wydanych do używania pozostałych środków trwałych, 

zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerialnych 
i prawnych:
 – strona Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”;

●● od otrzymanych darów i ujawnionych nadwyżek pozostałych środków 
trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych wartości niemate-
rialnych i prawnych:

 – strona Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”;
●● dotychczasowych pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecz-

nych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych otrzyma-
nych na podstawie decyzji organu od innej jednostki budżetowej:

 – strona Wn konto 013 „Pozostałe środki trwałe”; 
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●● dotychczasowych zbiorów bibliotecznych otrzymanych od innych jed-
nostek budżetowych:
 – strona Wn konto 014 „Zbiory biblioteczne”.  

PRZYKŁAD
Otrzymanie nieodpłatnie przez szkołę lub placówkę oświatową używa-
nych pozostałych środków trwałych na podstawie decyzji właściwego or-
ganu w dotychczasowej wartości ujętej w księgach rachunkowych

013 Pozostałe środki trwałe

072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych

1

Objaśnienie do schematu:
1. Otrzymanie nieodpłatnie używanych pozostałych środków trwałych – Wn 013, Ma 072

PRZYKŁAD
Odpis umorzeniowy dla pozostałych środków trwałych sfinansowanych ze 
środków na wydatki bieżące lub otrzymanych nieodpłatnie przez szkołę 
lub placówkę oświatową 

401 Zużycie materiałów 
i energii

072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych

851 Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

1
2

Objaśnienia do schematu:
1. Środki trwałe wydane do używania z działalności podstawowej – Wn 401, Ma 072
2.  Środki trwałe wydane do używania z działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

– Wn 851, Ma 072
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PRZYKŁAD
Nieodpłatnie otrzymane przez szkołę zbiory biblioteczne od innych jed-
nostek w dotychczasowej wartości ujętej w księgach rachunkowych na 
podstawie protokołu przekazania

014 Zbiory biblioteczne

072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Nieodpłatne otrzymanie przez szkołę zbiorów bibliotecznych – Wn 014, Ma 072

PRZYKŁAD
Likwidacja przez szkołę zużytych, nieprzydatnych zbiorów na podstawie 
protokołu likwidacji 

072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych 014 Zbiory biblioteczne

1

Objaśnienie do schematu:
1. Likwidacja zużytych zbiorów bibliotecznych na podstawie protokołu likwidacji – Wn 072, Ma 014

PRZYKŁAD
Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż zbiorów bibliotecznych przez szko-
łę na podstawie protokołu przekazania
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072 Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych 014 Zbiory biblioteczne

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Przekazanie zbiorów bibliotecznych – Wn 072, Ma 014

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża umorzenie war-
tości początkowej będących w używaniu środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, jak też zbiorów bibliotecznych podlegających 
całkowitemu umorzeniu w miesiącu wydania do używania. 

Saldo konta 072 musi równać się sumie sald kont 013, 014 i 020 w przy-
padku wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w mie-
siącu wydania do używania. 

Konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz 
do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty 
inwestycyjne.  

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 080 powinna ujmować za-
pisy księgowe związane z:
●● poniesionymi kosztami dotyczącymi inwestycji prowadzonych zarów-

no przez wykonawców obcych, jak i we własnym imieniu (roboty, 
usługi, dostawy):
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”; 

●● poniesionymi kosztami, dotyczącymi przekazanych do montażu, lecz 
jeszcze nieoddanych do używania, maszyn, urządzeń oraz innych 
przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ra-
mach własnej działalności gospodarczej:
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”; 
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●● poniesionymi kosztami ulepszenia środka trwałego (przebudowa, roz-
budowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują 
zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego:
 – strona Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”; 

●● nieodpłatnie otrzymanym środkiem trwałym w budowie:
 – strona Ma konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 080 powinna ujmować za-
pisy wartości uzyskanych efektów, w tym:
●● środków trwałych (przyjęcie powstałego w wyniku inwestycji majątku 

trwałego jako środka trwałego, pozostałego środka trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych):
 – strona Wn konto 011 „Środki trwałe”,
 – strona Wn konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
 – strona Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”;  

●● wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 
w budowie:
 – strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”. 

PRZYKŁAD
Finansowanie przez szkołę lub placówkę oświatową inwestycji ze środków 
budżetowych na podstawie otrzymanej faktury za roboty budowlane

080 Środki trwałe 
w budowie (inwestycje)

201 Rozrachunki 
z odbiorcami i dostawcami

1

Objaśnienie do schematu:
1.  Finansowanie inwestycji ze środków budżetowych – Wn 080, Ma 201

Na koncie 080 szkoła lub placówka oświatowa może księgować 
również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków 
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trwałych. Wówczas w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednost-
kę oświatową zasady rachunkowości należy określić zastosowanie kon-
ta 080 również do ewidencji zakupów środków trwałych niewymagają-
cych montażu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapew-
nić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie 
według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalku-
lowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów 
środków trwałych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosz-
tów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

Źródłem dofinansowania lub finansowania inwestycji w jednostkach 
budżetowych prowadzących działalność oświatową mogą być dochody 
własne jednostki.  

n

PODSTAWY PRAWNE
●X Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1893)
●X Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 195)
●X Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 35)
●X Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.  Dz.U. z 2014 r. poz. 851;  

ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 68)
●X Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 168)
●X Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
●X Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnika

mi rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, 
poz. 761)
●X Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finan

sowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542)
●X Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wy

datków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1978)
●X 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 zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
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budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1954)
●X Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegól

nych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tery
torialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy ce
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1954)
●X Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283)
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                         – miesięcznik aktualny na co dzień!

PORADNIK Oświatowy to miesięcznik, który:

n  zawiera praktyczne porady ekspertów, 

n   stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów i wypełnianiu 
obowiązków pracowników szkół i placówek oświatowych,

n   wskazuje zmiany w aktach prawnych i ułatwia interpretację 
nowych przepisów.

W każdym numerze szczegółowo omawiamy 
najważniejsze tematy związane  

z funkcjonowaniem jednostek oświaty.

u

W czerwcowym numerze  
PORADNIKA Oświatowego (6/2016) 

Ewidencja księgowa typowych operacji 
w jednostkach oświatowych – cz. II

kontynuujemy prezentację zagadnień m.in. z zakresu:

n   regulacji prawnych (status i zasady gospodarki finansowej 
jednostek oświatowych),

n    zasad rachunkowości obowiązujących jednostki oświatowe,

n    zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach 
oświatowych,

n   typowych zagadnień i zapisów księgowych zdarzeń 
gospodarczych dla jednostek oświatowych (przykłady). 
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   Współpraca dyrektora szkoły z kuratorium 
oświaty

   Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży 
– organizacja i finansowanie

W następnych numerach  
PORADNIKA Oświatowego:

POLECAMY

PORADNIK Oświatowy na 12 miesięcy  

w cenie 499 zł brutto

PORADNIK Oświatowy  na 3 miesiące

w cenie 159 zł brutto

PRENUMERATA 2016

Gazeta Samorządu i Administracji na 12 miesięcy

598 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące

455 zł brutto

POLECAMY RÓWNIEŻ:
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INFORRB Platforma
Rachunkowości budżetowej 

i prawa pracy
www.inforrb.pl

poznaj, przetestuj, korzystaj!

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl

Codzienne aktualności prawne
Bogata baza porad i artykułów – na bieżąco wzbogacana i aktualizowana
Terminarz księgowego
Praktyczne narzędzia księgowego – aktywne formularze i wzory, wskaźniki 
i stawki, kalkulatory, klasyfikacje
Biblioteka multimediów – wideoporady, instrukcje, audiokomentarze ekspertów
Internetowe wydania: „Rachunkowości Budżetowej”, „Poradnika 
Rachunkowości Budżetowej”
E-poradniki – zawsze aktualne tematy

ZawarTość:
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200 aktywnych wzorów 
pism urzędowych i umów

format: B5, s. 350, oprawa miękka, marzec 2016

Wzory pism i umów  
oraz ich ewidencja księgowa  
w jednostkach sektora 
finansów publicznych

W pierwszej części publikacji  zaprezentowano 
ponad 170 przykładowych wzorów/szablonów 
pism oraz notatek służbowych, które mogą być 
pomocne pracownikom komórek finansowych 
przy bieżącym redagowaniu nowych pism 
urzędowych czy innej korespondencji służbowej, 
po uwzględnieniu specyfiki danej jednostki 
sektora finansów publicznych oraz przyjęciu 
indywidualnych rozwiązań.

Dodatkowo zaprezentowano wzór zarządzenia 
w sprawie określenia zasad podpisywania pism 
i dokumentów porządkującego w jednostce 
kwestie dotyczące obiegu pism urzędowych 
do momentu ich wysłania oraz wzór zarządzenia 
w sprawie określenia zasad opracowywania 
i przekazywania do realizacji aktów prawnych.

W drugiej części zaprezentowano przykładowe 
„szablony” (wzory) najpopularniejszych umów 
wraz z licznymi zasadami dotyczącymi ich 
sporządzania oraz roli głównego księgowego 
w tym zakresie.

Dopełnienie całości stanowi płyta CD, na której 
znajduje się:

  200 aktywnych wzorów pism urzędowych 
i umów w podziale na kategorie,

  TYLKO U NAS! Plik ułatwiający prowadzenie 
rejestru umów z objaśnieniami, jak z niego 
korzystać!

ZAMÓW JUŻ DZIŚ
W ATRAKCYJNEJ CENIE

119 ZŁ zamiast 159 zł

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl
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